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Resum 

Aquest projecte es basa en l’estudi de les diferents etapes en el cicle de vida d’un 

habitatge unifamiliar situat al municipi de Sanaüja (Lleida). Els objectius d’aquest 

projecte són: descriure l’estat patològic inicial de l’edifici, mostrar quins passos es van 

dur a terme durant la rehabilitació (executada l’any 2005), realitzar la certificació 

energètica d’aquest un cop rehabilitat i per últim proposar un conjunt de millores que 

permetin reduir de forma considerable la demanda energètica actual i les seves 

emissions de CO2 associades. 

El projecte s’inicia amb l’anàlisi del conjunt de patologies constructives de l’edifici 

prèvies a la seva rehabilitació. Aquest pretén mostrar el seu estat inicial per poder 

raonar posteriorment les accions que es van dur a terme durant l’execució de l’obra.   

A partir d’aquest estudi, es descriu cadascun dels elements característics de l’edifici un 

cop rehabilitat (fonamentacions, estructura, forjats, coberta,...). 

Un cop analitzades les patologies i l’execució de l’obra, mitjançant el software CE3X es 

realitza la certificació energètica de l’habitatge, la qual el classifica en una escala des 

de la G (pitjor resultat) fins la A depenent dels kg CO2/m2 emesos com a producte de la 

calefacció, l’ACS i la refrigeració. El resultat obtingut en l’edifici objecte és una E (amb 

54 kg CO2/m2). 

És en aquest moment que es creen un conjunt de propostes per poder millorar la 

qualificació obtinguda. En concret seran dues: substitució de la caldera de gasoil actual 

per una de biomassa (instal·lació) i el canvi dels vidres per uns amb millors prestacions 

(envolupant tèrmica). A partir d’aquestes millores, la qualificació obtinguda és una A 

(amb 4 kg CO2/m2). 

Per últim, s’interpreten els resultats assolits a partir de les mesures proposades. Tenint 

en compte la qualificació inicial obtinguda i l’evolució mostrada a través de la 

implementació de les mesures esmentades, es considera que s’han assolit els objectius 

principals del projecte. 
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1. Glossari 

CE3X  Programa reconegut per la Certificació Energètica d’Edificis Existents 

CTE  Codi Tècnic de l’Edificació (2006) 

NBE-CT-79 Norma Bàsica de l’Edificació sobre Condicions Tèrmiques en els edificis 

(1979) 

NRE-AEOR-93 Norma Reglamentària d’Edificació sobre accions en l’edificació en les 

obres de rehabilitació estructural (1993) 

ACS  Aigua Calenta Sanitària 

CAD  Computer Aided Design o Disseny Assistit per Ordinador 

NH  No Habitable 

U  Transmitància tèrmica  

R  Resistència tèrmica  

e  Gruix del material estudiat  

   Conductivitat tèrmica del material  

g  Factor solar del vidre 

PT  Pont Tèrmic 

RPT  Ruptura del Pont Tèrmic 

GLP  Gas Liquat de Petroli  

COP  Coefficient of Performance o Coeficient de rendiment/operativitat 

P  Potència  

m  Caudal màssic 

Cp  Calor específic 

∆T  Salt tèrmic 

D  Demanda energètica 

   Rendiment 

Q  Quantitat necessari de combustible 

V  Volum necessari de combustible 
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EN-303/5 Norma UNE calderes de calefacció (Part 5: Calderes de combustibles 

sòlids) 

SATE  Sistemes per l’Aïllament Tèrmic Exterior 

NNSS  Normes Subsidiàries 

UNE-EN 12207 Norma UNE de permeabilitat a l’aire sobre finestres i portes  
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2. Prefaci 

2.1 Origen del projecte 

Tots som conscients de la situació energètica a la que estem abocant el planeta. Amb 

una predominant dependència cap als combustibles fòssils, noves fonts d’energia 

intenten revertir aquest context i conduir la societat cap a un model més sostenible. 

El sector de la construcció és, en comparació amb altres sectors industrials, un dels 

àmbits amb major consum de recursos naturals (fusta, minerals, aigua i energia). És el 

responsable del 25-40% del consum total d’energia, d’entre el 20 i el 30% de consum 

de matèries primeres, del 30-40% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i del 30-

40% de la generació de residus sòlids. 

Davant d’aquestes xifres, es produeix la necessitat de crear les bases per implementar 

el concepte de desenvolupament sostenible en l’àmbit de la construcció. Es duen a 

terme múltiples comissions de caire internacional per assentar aquestes bases 

(Informe Bruntland, Protocol de Kyoto, Cimera de Río,...).  

A nivell espanyol, és a partir de l’any 2006 amb la creació del CTE (Codi Tècnic de 

l’Edificació) que es pretén acotar l’elevat consum energètic de certes construccions, 

centrant esforços en l’envolupant tèrmica i l’abastiment d’aigua calenta sanitària. Més 

endavant, l’any 2010 s’aprova la directiva 2010/31/UE, en la qual es fixa l’objectiu 

20/20/20: reduir les emissions en un 20%, incrementar l’ús d’energies renovables en 

un 20% i disminuir el consum energètic en un altre 20%, tots ells amb l’objectiu de ser 

complerts el 2020. 

En la línia d’aquests objectius, la certificació energètica d’edificis permet per una 

banda proporcionar informació a l’usuari sobre els consums associats d’aquell 

habitatge, i crea mesures a prendre per millorar la situació actual. Aquesta cerca de la 

millora en l’eficiència energètica dels edificis es planteja com a element crucial en la 

transició cap a un nou model econòmic i social. 
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2.2 Motivació 

L’elecció del tema del present treball del final de grau sorgeix de l’interès pel món de la 

construcció, així com per la implementació i desenvolupament de noves energies. 

Relacionant aquests aspectes de l’enginyeria i afegint els conceptes adquirits a les 

assignatures de “Rehabilitació i Eficiència Energètica” en l’Edificació i “Sostenibilitat en 

l’Edificació” (junt amb la realització del projecte de Patologies Constructives a Projecte 

2), neix la idea d’estudiar la transformació energètica d’un edifici real. 

El treball pretén recopilar tots aquests interessos i coneixements en un estudi on es 

durà a terme l’estudi patològic de l’habitatge abans de rehabilitar-se, l’anàlisi dels 

passos que es van realitzar durant l’obra, la certificació energètica de l’estat actual i 

per últim la creació d’un conjunt de propostes enfocades a millorar energèticament 

l’habitatge en qüestió. 
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3. Introducció 

3.1 Objectius 

A l’hora de definir el tema del projecte també s’ha de definir el que es pretén 

aconseguir amb la realització de l’estudi. En aquest cas, el primer objectiu que es 

planteja és posar en pràctica els coneixements adquirits en les assignatures de 

Projecte 2: “Introducció a les patologies en edificis”, i en les dues assignatures 

optatives de “Rehabilitació d’edificis” i “Sostenibilitat” aplicat a un habitatge que passa 

per diferents fases de construcció. Per dur a terme aquest objectiu i fer una valoració 

de l’estat en el que es troba l’habitatge en cada etapa, serà necessari saber identificar 

les patologies i les causes que les han propiciat i la definició de l’envolupant tèrmica i 

les instal·lacions per la posterior obtenció de la qualificació energètica de l’habitatge.  

Posteriorment, es farà una valoració de l’estat en què es troba l’edifici un cop 

rehabilitat i es cercaran vies de millora per tal de reduir al màxim les emissions de CO2 

implicant així una qualificació final més favorable. 

Amb la finalitat de complir amb l’objectiu principal es plantegen un seguit d’objectius 

secundaris. El domini del software de certificació CE3X servirà per poder dur a terme 

una correcta definició l’envolupant tèrmica i les instal·lacions. Es definiran també uns 

criteris en la proposta de les millores que es trobin dins d’un marc realista i valorant la 

viabilitat de les propostes també des d’un punt de vista econòmic. Més concretament, 

quan es vulgui millorar l’envolupant tèrmica es prioritzarà la reducció de la demanda 

de refrigeració per tal d’obtenir un millor confort tèrmic a l’estiu ja que l’habitatge no 

disposa d’un aparell de refrigeració.  

 

3.2 Abast 

Aquest projecte es caracteritza per tenir un enfoc realista donat que s’ha pres com a 

mostra d’estudi un habitatge ja construït i rehabilitat i s’han buscat propostes per 
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millorar-lo energèticament. Les vies de millora proposades són existents al mercat i 

s’ha contactat amb els corresponents fabricants per tal de fer una simulació el més 

propera possible a la realitat i amb l’objectiu d’aconseguir una aplicació immediata en 

el món real. Aquest estudi també engloba tot el que és la tasca d’un tècnic certificador, 

des de la presa de dades fins a l’elaboració de la definició de l’habitatge amb les eines 

abans esmentades. La part de la tasca certificadora que no s’ha pogut dur a terme ha 

estat l’obtenció i tramitació de la certificació perquè la propietat de l’habitatge no 

resideix en els membres d’aquest treball i per tant no es podia realitzar l’ompliment de 

dades pel posterior enviament de la sol·licitud.  
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4. Estudi patològic 

4.1 Estat inicial de l’edifici  

(Mirar plànols annex pàg. 4-9) 

L’edifici estudiat en aquest projecte (abans de la seva rehabilitació), es tractava d’un 

habitatge unifamiliar entre mitgeres compost per una planta soterrani destinada a 

celler, una planta baixa destinada a l’accés a l’edifici, garatge i sala d’instal·lacions. Les 

plantes primera i segona estaven destinades a habitatge. Per últim la planta golfes 

estava ubicada a la planta sota-coberta. 

A continuació s’analitzen el següent conjunt d’aspectes per conformar una idea de 

l’edifici en el seu estat inicial: 

 Emplaçament 

 Solar 

 Edifici 

 Estat en el que es trobava 

 

 Emplaçament 

L’edifici està situat en el número 23 del Carrer Escots de Sanaüja (Segarra), integrat en 

el nucli urbà del municipi. 

 Solar 

La vivenda està ubicada en un solar de forma trapezoïdal de 51,30 m2 de superfície. 

Com es pot observar en la figura 4.1, tant les façanes com les dues parets mitgeres 

estan orientades cadascuna d’elles a un punt cardinal. Així doncs, es disposarà de: 

Façana Nord, Façana Est, Mitgera Oest i Mitgera Sud.    
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 Edifici 

L’edifici consta de planta soterrani, baixa, primera i golfes. 

L’estructura era de murs de càrrega disposats permitralment i forjats de bigueta de 

fusta de disposició irregular i encadellat ceràmic sense capa de compressió ni 

pavimentació. 

La planta soterrani ocupava parcialment el solar (sala de 4,50m x 3,90m) i s’ubica a la 

part posterior del mateix. L’accés es produïa a través d’una escala de pedra excavada 

en el terreny de 75 cm d’ample. El sostre de la planta soterrani es constituïa amb una 

volta de pedra amb direccionalitat de càrrega paral·lela al traçat del carrer Escots. 

 

La planta baixa constava d’una sala d’accés, des d’on naixia l’escala que comunicava 

amb les plantes superiors i tres espais en la part posterior, separats de la sala d’accés 

per un mur de càrrega que descansava sobre el mur del soterrani. 

Edifici 

objecte 

Fig.  4.1 Cadastre amb la situació de l'edifici 
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L’estructura en aquesta planta era de parets de càrrega de 60 cm, en murs de façana i 

paret mitgera posterior. El mur mitger lateral també era de càrrega i tenia un gruix 

d’aproximadament uns 20 cm. L’escala era de volta catalana i es recolzava al mur de 

façana del carrer Escots. 

Pel que fa a la planta primera constava de tres sales ubicades a la façana lateral i tres 

espais de servei de dimensió reduïda destinats a sala de bany, rebost i cuina. 

Respecte a l’estructura de la primera planta era de paret de càrrega de 25 cm, en mur 

de façana del carrer Escots i paret mitgera posterior. Per altra banda, en la façana 

lateral es disposava de quatre pilastres de pedra de 60x60 cm, recolzats al mur de 

planta baixa. El mur mitger lateral també era de càrrega i tenia un gruix 

d’aproximadament de 20 cm.  En quant a l’escala, de dimensionat diferent, tenia les 

mateixes característiques estructurals que la tramada de la planta inferior. 

Per últim, la planta de les golfes constava de tres sales. Totes elles, com es mostrarà 

més endavant en l’estudi patològic, en un estat molt precari. En quant a l’estructura 

d’aquesta planta, era de les mateixes característiques que la primera planta i 

s’encarregava de suportar la coberta de l’edifici. 

 Estat en el que es trobava 

L’habitatge disposava de forjats de bigueta de fusta i encadellat ceràmic que 

incomplien la NRE-AEOR-93 (Norma Reglamentària d’Edificació sobre accions en 

l’edificació en les obres de rehabilitació estructural). 
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4.2 Introducció a les patologies 

Definim la patologia constructiva de l’edificació com la ciència que estudia els 

problemes constructius que apareixen en l’edifici o en alguna de les seves unitats un 

cop finalitzada la seva construcció. 

Un procés patològic segueix la següent seqüència temporal:  

 

 

 

 

 

 

Que ens servirà per obtenir la seqüència que emprarem per a l’estudi del procés 

patològic. Relacionant ambdues seqüències: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.2 Seqüència temporal d'un procés patològic [1] 

Fig.  4.3 Seqüència temporal d'un procés patològic -- Seqüència per a l'estudi d'un procés patològic [1] 
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35% 

10% 

15% 

40% 

Origen de les lesions 

Projecte Ús Materials Execució

Un cop identificada la causa, últim pas de l’estudi del procés patològic, durem a terme 

el següent: 

 Definició de l’estratègia de reparació 

 Hipòtesi de prevenció 

Podem classificar les lesions segons el seu origen: 

 Ús: Falta de manteniment periòdic adequat, en l’edifici es realitzen funcions 

per les quals no ha estat dissenyat. 

 

 Materials: errors durant la fabricació o elecció d’un material determinat que 

produeix una pèrdua de prestacions.  

 

 Execució: incompliment de les condicions tècniques (plecs de condicions, 

especificacions, normatives). 

 

 Projecte: errors en l’elecció de materials, la tècnica, el disseny i la disposició 

dels diferents elements i unitats constructives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.4 Gràfic de la distribució de l'origen de les lesions [1] 
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Podem classificar les lesions segons la seva causa: 

 Lesions físiques 

o Humitat 

o Brutícia 

o Erosió 

 

 Lesions mecàniques 

o Deformacions 

o Esquerdes 

o Fissures 

o Despreniment 

o Erosions mecàniques 

 

 Lesions químiques 

o Oxidació i corrosió 

o Eflorescències 

o Organismes vius 

o Erosions 

 

4.3 Patologies exteriors 

4.3.1 Vista exterior de l’habitatge 

El gran nombre d’esquerdes en els tancaments de les plantes primera i sota coberta de 

l’edifici són en gran part a causa de que aquests estaven conformats per molts 

materials diferents, fet que feia que els que tenien pitjors propietats mecàniques, 

acabessin cedint davant d’altres materials més resistents. (Fig. 4.5) 
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Fig.  4.5 Fotografies de la vista exterior de l'habitatge 
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4.3.2 Fitxa Esquerda: Lesió mecànica 
 

Descripció de la lesió 

Es tracta d’una lesió mecànica exterior en una balconera ubicada en la façana nord de 

l’habitatge. L’origen de la lesió està situat en un lateral de la balconera, en l’enllaç 

entre paret i el brancal del forat d’obra de la balconera. Es tractava d’una esquerda (e 

> 2mm) perquè afectava interiorment el parament. S’observa que es prolongava al 

llarg d’un bon tros de façana en direcció vertical en paral·lel a l’obertura de façana. La 

longitud de l’esquerda en la seva totalitat era d’uns 2m aproximadament. En la imatge 

s’observa que en la part inferior de la balconera la lesió desapareix: això és degut a què 

la planta baixa i la planta primera estaven construïdes amb materials diferents, la 

primera es composava de paret d’obra ceràmica i la planta baixa de pedra natural, que 

va impedir que la lesió progressés. Cal afegir també que abans de decidir l’enderroc 

parcial de l’edificació, aquesta lesió estava activa, incrementant-se en direcció vertical 

ascendent (paret d’obra ceràmica).  

 

 

 

Fig.  4.6 Fotografies de la situació de l'esquerda 
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Descripció dels elements afectats 

El material de la façana és mur de pedra en la planta baixa i paret d’obra ceràmica en 

les plantes superiors i com es pot observar, la diferència de càrregues entre el brancal i 

el tancament ceràmic, evidencia que no suportava suficientment l’esforç estructural. El 

recorregut vertical de l’esquerda determinava el seu origen estructural, que venia 

marcat pel trencament del mur a través dels punts més febles de la paret (brancal 

ceràmic, unió del brancal amb la llinda i l’ancoratge de la barana), produint així la lesió. 

Es pot observar que com a acció pal·liativa s’havia emprat morter de ciment ràpid per 

intentar ocultar la lesió. Potser va servir per aturar-la provisionalment durant un cert 

temps, però després va acabar esdevenint inútil, donat que la patologia va reaparèixer. 

La barana era d’origen i estava feta de ferro massís. Com pot veure’s en la figura 4.7, 

s’aprecia l’existència de restes d’òxid sota la base de l’ancoratge del passamà. 

L’oxidació de la barana era deguda a la filtració d’aigua pluvial, que vessant per la 

façana penetrava afectant l’ancoratge superior de la barana. 

 

 

 

Fig.  4.7 Lesió al detall 
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Possibles causes 

Donada la descripció dels elements afectats, les causes de les esquerdes semblen 

evidents. Com s’ha comentat, la paret de ceràmica de la planta primera suportava uns 

esforços superiors als admissibles pel tipus de material emprat en la seva construcció.  

Per tant, a la paret sotmesa a un sobreesforç estructural, se li  afegia (causa – efecte) 

l’oxidació de l’ancoratge de la barana. Com s’ha comentat anteriorment, la lesió 

arribava fins al sostre de la planta baixa, que és on es produïa el canvi de material (de 

l’obra ceràmica a la pedra natural). El fet de que la lesió només existís en la paret de 

ceràmica i no en la de pedra és perquè aquesta segona tenia millors propietats 

mecàniques que la primera, considerant-la estructural.     

Prevenció de la lesió i accions pal·liatives 

Com s’ha comentat anteriorment el material que conformava la paret de la planta 

primera i sota-coberta era d’obra ceràmica, que no té les propietats mecàniques de la 

pedra natural i cal indicar que és més econòmica que aquesta. 

El que s’hauria d’haver fet per evitar la lesió seria haver construït la paret de 

tancament amb pedra natural com la planta baixa, millorant així les prestacions 

estructurals, tèrmiques i acústiques de l’envoltant vertical.  

L’acció pal·liativa per resoldre provisionalment les esquerdes de façana seria grapar-les 

amb barra corrugada d’acer inoxidable Ø6mm cada 30cm, aplicant morter de 

reparació estructural d’alta resistència mecànica. No obstant això, amb aquesta 

reparació no es resoldria el seu origen estructural.  

La solució definitiva per determinar la causa de la lesió, va ser realitzar un anàlisi 

estructural de les càrregues i sobrecàrregues que incidien en el mur de façana. 

Es podria argumentar la hipòtesi de l’existència durant un període llarg de temps, 

d’alguna sobrecàrrega puntual elevada propera al mur de tancament. Però és una 

qüestió que es desconeix, i per tant no pot ser avaluada. 

El que sí és inqüestionable és que el material utilitzat en la construcció inicial de les 

façanes (parets de càrrega), no era l’adequat pels esforços als que es sotmetria. En les 
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cales prèvies per la redacció del projecte de rehabilitació es va confirmar que els 

tancaments d’obra de façana de les plantes primera i sota coberta, van ser aixecats 

amb totxana (totxo ceràmic buit de 6 forats de caràcter no estructural).  

Aquesta va ser la primera prova determinant per concloure la necessitat d’enderrocar 

parcialment l’edifici i redactar el projecte de rehabilitació integral amb l’ampliació 

d’una planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb l’esquema de l’alçat de la façana nord (Fig 4.8) es pretén identificar les àrees dels 

materials del tancament i identificar les tensions mecàniques produïdes en la paret de 

totxo ceràmic buit no estructural. Al ser sotmesa a unes càrregues pel qual no està 

preparada. 

Fig.  4.8 Esquema de l’esquerda 
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És evident que la pedra natural de la planta baixa es comportava correctament com a 

material estructural, atès que no s’observaven esquerdes o fissures en aquest nivell. 

4.4 Patologies interiors 

Un cop estudiades les patologies i lesions situades a l’exterior de l’edifici, es decideix 

analitzar l’estat en el qual es trobava l’habitatge interiorment, el qual presentava 

encara més problemes que els observats exteriorment. 

4.4.1 Fitxa humitats per capil·laritat: Lesió física 

 

Descripció de la lesió 

Un cop entrant a planta baixa, el primer que es podia percebre, com es pot observar 

en la figura 4.9, era l’existència d’un gran nombre de zones afectades per humitats per 

capil·laritat (color de la pintura més grisós/negre). Aquestes estarien produïdes per la 

manca d’aïllament entre la fonamentació de l’edifici i el terreny sobre el qual es 

sustentava. 

Descripció dels elements afectats 

Tenim dos elements a estudiar, per una banda tenim un tancament d’obra ceràmica 

revestit amb guix i pintura blanca molt deteriorada (requadre blau), i per l’altre, en 

l’habitació situada al fons de la planta baixa, s’hi ubicaria un mur de càrrega de pedra 

natural (requadre vermell) revestit de la mateixa forma que el tancament ceràmic. 

Fig.  4.9 Situació i fotografia de la lesió 
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Possibles causes 

Com s’ha dit en la descripció de la lesió, la causa d’aquesta seria la presència 

d’humitats produïdes per capil·laritat, les quals van ser absorbides de les terres on 

s’assentava l’edifici. Tant en el cas del tancament ceràmic, com en el mur de pedra 

natural i fins i tot en els paviments de les dues habitacions, s’observava la seva 

presència, fet que evidenciava la manca de membrana impermeabilitzant, degut a 

l’antiguitat de l’edifici. 

Prevenció de la lesió i accions pal·liatives 

Al tractar-se d’una patologia causada per l’ascensió capil·lar de la humitat del subsòl, 

l’actuació necessària és la creació d’una barrera de capil·laritat que es pot aconseguir 

utilitzant un dels mètodes que a continuació s’exposen. 

 Mètodes físics 

 

Sistema passiu (electroforesi) 

Col·locació d’elèctrodes de metall en el terreny i el mur a assecar, creant una 

diferència de potencial per efecte galvànic. L’elèctrode del terreny s’introdueix en el 

mateix a una profunditat de 50 a 100 cm. 

Abans de col·locar els elèctrodes en el mur, prèviament es realitza un repicat del 

revestiment i a continuació s’efectuen perforacions amb broca del diàmetre de 

l’elèctrode, amb una profunditat dels 2/3 de l’espessor del mur i distàncies entre si de 

100 a 200 cm. Posteriorment s’introdueixen els elèctrodes connectats entre sí i a 

l’elèctrode del terreny. Per últim s’efectua un arrebossat de la superfície amb un 

morter drenant, permeable al vapor d’aigua, que contribueix  paral·lelament a 

l’assecat del mur. 

 

 

Sistema actiu (electroosmosi)  
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És molt semblant a l’anterior, però en aquest cas es crea un corrent elèctric continu, 

generat per una dinamo, bateria seca o corrent rectificada de la xarxa de corrent 

alterna d’intensitat constant, que s’aplica als elèctrodes del cas anterior. Aquest 

sistema inverteix el sentit ascendent en els capil·lars i en conseqüència produeix el 

descens progressiu de la humitat. 

A l’igual que en el cas anterior, la zona humida serà repicada i posteriorment 

s’arrebossarà amb morter drenant per facilitar l’assecat del mur. 

Cal tenir en compte que en els sistemes descrits, els elèctrodes tendeixen a la corrosió 

(degut a la formació d’elements galvànics en els mateixos), fet que podria originar una 

pèrdua de la conductibilitat, per tant, existeix la possibilitat d’un manteniment a llarg 

termini. 

 Mètode químic 

Sistema d’injecció de líquid hidròfug 

En aquest procediment, el coneixement del percentatge de la humitat interior del mur, 

és fonamental per l’èxit de la barrera de capil·laritat, doncs la posada en obra, 

únicament pot realitzar-se amb humitats del 8 al 10%. Si la humitat interior supera 

aquest valor, s’ha de fer un assecat artificial dels murs. 

Aquest assecat artificial, consisteix amb la realització de perforacions de 8 mm de 

diàmetre en el mur, separades entre sí 20 cm, en dues fileres paral·leles al portell 

(tresbolillo) i separades 10 cm. El conjunt de perforacions haurà de ser el més proper al 

terra, amb una profunditat de perforació de 2/3 del gruix del mur i amb una inclinació 

de 75º respecte l’horitzontal. 

A continuació s’introdueixen unes sondes de coure electrolític en els orificis, 

connectades a un emissor de microones que proporcionarà una temperatura interior 

de 90º C, amb un temps d’assecat d’1 hora/m2/cm., fins aconseguir el percentatge 

d’humitat correcte. 

 

 Avantatges i desavantatges de cada mètode i conclusió 
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Sistema passiu (electroforesi) 

Atès que es tracta d’un sistema passiu (sense seguiment), no es valora la seva 

aplicació, per la seva baixa efectivitat. 

Sistema actiu (electroosmosi) 

L’equip electrònic que s’instal·la te un manteniment pràcticament nul. La garantia 

mínima que ofereixen els comerciants és de 10 anys, arribant en alguns casos als 30 

anys. És important aquesta certificació del fabricant, doncs cal tenir en compte el 

possible deteriorament dels elèctrodes negatius. 

En cas de variacions de la tensió elèctrica, el dispositiu s’autoregula en cas 

d’interrupció del fluid elèctric o d’excessiva càrrega de la instal·lació. La intervenció no 

comporta intervencions agressives en el mur. El sistema és eficaç des de la seva 

posada en funcionament. 

Sistema d’injecció de líquid hidròfug 

Els productes hidròfugs són de procedència industrial: silicats, silicones, siloxans, etc. 

Actualment els hidròfugs més utilitzats són de la família de les silicones, en forma de 

siloxans, diluïts en dissolvents amb continguts sòlids entre el 4 i 8%. El dissolvent més 

utilitzat és el “white spirit”, més conegut per esperit blanc. En qualsevol cas, no s’ha de 

crear una barrera estanca que impedeixi la transpiració del mur. Cal també tenir en 

compte el pH de la superfície a tractar, compresa entre el 7-9, per aconseguir una 

garantia del tractament duradora. Tot i això, la vida útil dels productes hidròfugs no 

supera els 10 anys. Situació que obligarà a repetir el procediment d’injecció en els 

paraments. Per altre part, és important que el treball sigui realitzat per mà d’obra 

qualificada. 

Conclusió 

Es conclou que la millor opció per solucionar la problemàtica existent, és el sistema 

actiu d’electroosmosi. Les raons que recolzen aquesta decisió són: 

1. Es tracta d’un tractament actiu contra les humitats. 

2. Instal·lació sense cables (menor impacte i de més fàcil aplicació). 
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3. Incorporació d’un morter drenant per facilitar la pèrdua d’humitat. 

4. Garantia de fins a 30 anys. 

L’única problemàtica que presenta aquest sistema és que requereix un pressupost més 

elevat en comparació amb les altres solucions, tot i això les avantatges que 

proporciona a llarg termini, aporten una major solidesa a aquesta proposta.  

4.4.2 Fitxa obertura juntes del paviment: Lesió mecànica 

 

    

 

 

 

 

 

 

Descripció de la lesió 

Es tractava d’una lesió mecànica situada a la primera planta de la vivenda. S’observava 

un aixecament de les rajoles del paviment hidràulic de la planta primera. Això era 

degut a què el sostre de la planta baixa, la funció del qual és suportar les càrregues 

pròpies i sobrecàrregues d’ús de la planta primera, estava conformat per bigues de 

fusta, que amb el pas del temps van perdre parcialment les seves propietats 

mecàniques, produint una deformació per fletxa. Aquesta flexió, causada pel propi 

esgotament de la bigueta de fusta, provocava que la cara superior del paviment de la 

primera planta tingués una longitud més curta i que es comprimissin les rajoles entre 

sí, fins provocar el seu despreniment. 

Fig.  4.10 Sostre de la planta baixa 
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Descripció dels elements afectats 

L’estructura horitzontal de l’edifici es corresponia amb el sistema constructiu de les 

cases rurals de final de segle XIX. Els sostres de l’habitatge eren de bigueta de fusta de 

secció aproximadament rectangular (20 x 15 cm) i la formació de revoltó corbat amb 

peces ceràmiques planes de maó massís. La distància entre les biguetes era de 70 a 80 

cm (una dimensió prou elevada que facilitava que es produís la flexió del sostre). 

Cal puntualitzar que la fusta és un material biòtic que amb els anys perd propietats 

mecàniques i alteracions en el comportament estructural vinculats a la taxa d’humitat 

de la fusta, sobretot si el lloc on es troba és humit encara s’accentua més aquest fet. 

Possibles causes 

La degradació de la fusta i la conseqüent pèrdua de rigidesa seria la causa d’origen de 

la fletxa del sostre. Com s’ha vist anteriorment la casa presentava nombroses lesions 

per humitats, sobretot a la planta baixa i la fusta va quedar afectada. 

Amb el transcurs del temps, la fusta empitjora les seves propietats mecàniques, per 

esgotament de les fibres i pèrdua d’elasticitat. S’ha de tenir en compte que s’està 

parlant d’un edifici d’uns 115 anys d’antiguitat i no és estrany que la fusta s’hagués vist 

perjudicada en part per l’estat de càrregues i per les condicions higromètriques del 

interior de la fusta.  

Prevenció de la lesió i accions pal·liatives 

Per prevenir la lesió s’haurien d’haver pres mesures per combatre les humitats (veure 

fitxa humitats per capil·laritat) de manera que l’edifici estigués ben aïllat i no es 

permetés el pas de la humitat. 

Pel què fa a la fusta, possiblement un dels problemes també va ser que no s’escollís 

una fusta de qualitat. 

Com a acció pal·liativa, abans de la redacció del projecte de rehabilitació integral de 

l’edifici, es va estudiar una substitució funcional de les biguetes de fusta que patien 

una fletxa superior al 1/300 de la llum. No obstant, atès que l’estat preexistent de 

l’edifici no complia amb les condicions d’habitabilitat vigent l’any 2004 (Decret 
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259/2003 sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges), es va 

descartar aquesta intervenció pal·liativa. 

Aquesta va ser la segona prova determinant per concloure la necessitat d’enderrocar 

parcialment l’edifici i redactar el projecte de rehabilitació i ampliació d’una planta que 

es va desenvolupar posteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Fitxa humitats en el sostre de la primera planta: Lesió 

física  

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.11 Esquema de la lesió en les juntes del paviment 

Fig.  4.12 Fotografia del passadís de la primera planta 
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Descripció de la lesió 

En aquesta mateixa planta, s’hi identificava en el sostre, humitats causades per la 

filtració d’aigua pluvial a través de la coberta. 

Com es pot observar en la figura 4.12, tant el forjat com l’envà de l’escala s’han vist 

afectats per la filtració d’aigua provinent de la planta superior. Aquest fet evidencia 

l’estat en el qual es trobava l’habitatge i l’antiguitat dels elements que la constituïen.  

Descripció dels elements afectats 

Al tractar-se d’un edifici de l’última dècada del segle XIX, els forjats estaven constituïts 

per biguetes de fusta de disposició irregular i encadellat ceràmic sense capa de 

compressió ni pavimentació. Per altra banda, en comptes de “farcir” el forjat amb 

formigó, en aquella època s’omplia amb morter de calç pobre, element que introduïa 

una certa càrrega en l’estructura i que podia provocar problemes a nivell de dilatació 

en cas d’entrar en contacte amb aigua.  

 

Possibles causes 

L’aparició de les humitats en les zones esmentades vindrien provocades per la 

deficient impermeabilització de la coberta, la qual, al estar formada per teules 

ceràmiques distribuïdes sense cap ordre geomètric aparent, facilitava el pas d’aigua a 

través de determinats punts mal aïllats de l’exterior.  

Fig.  4.13 Esquema de l’estructura del forjat 
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Un cop l’aigua anava introduint-se a l’interior de l’habitatge, va afectar les propietats 

dels elements amb els quals entrava en contacte, fins el moment que van aparèixer les 

taques d’humitat en l’enguixat del sostre i de l’envà de la primera planta.  

Prevenció de la lesió i accions pal·liatives 

Per tal d’evitar la patologia la millor opció consistiria en realitzar una rehabilitació 

complerta de tota la coberta, la qual al haver estat construïda pel propietari de forma 

precària, donava àmplies facilitats a l’entrada d’aigua. La seva rehabilitació s’iniciaria 

amb la retirada de les planxes de fibrociment d’amiant (uralita) i de totes les teules 

ceràmiques que la conformen, les quals al no estar disposades regularment, 

qüestionaven la seva fiabilitat. 

A posteriori, es substituiria l’estructura de fusta utilitzada per recolzar la coberta, molt 

qüestionada al estar formada per troncs cremats. Un cop tots ells haguessin estat 

retirats, es passaria a construir una nova estructura, la qual estaria formada per 

elements majoritàriament de fusta amb la possibilitat d’incorporar-ne d’acer.  

A partir d’aquí, s’iniciaria la construcció de la nova coberta, aquesta podria estar 

constituïda de nou per teules ceràmiques, totes elles col·locades de forma ordenada. 

Seria imprescindible incorporar en la composició de la coberta, una capa 

impermeabilitzant per tal de per una banda millorar l’estanqueïtat de l’edifici, i per 

altre que s’evitessin les pèrdues energètiques que es tenien en el primer estat. 

Un cop tinguéssim la coberta completament rehabilitada, es passaria a solucionar la 

humitat produïda en la primera planta.   

4.4.4 Vista interior de la planta sota-coberta 

Una vegada ens situem en la planta sota-coberta podia observar-se en les bigues de 

fusta encarregades de sustentar la coberta, rastres d’algun incendi produït en la planta 

sota-coberta (Fig. 4.14).  
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És en la figura 4.15 on s’evidencia 

en major magnitud la situació en la 

que es trobava l’edifici en aquell 

moment. A primera vista, s’observa 

la diversitat d’elements 

constructius utilitzats en un mateix 

espai. Per una banda, en la façana 

del carrer Bassal s’hi ubicaven 

totxanes (no estructurals, només 

útils per tancaments) en comptes 

d’altres tipus d’elements adequats 

per una paret de càrrega com són 

els “geros”. En la façana que dóna a 

Sud, apareixien antics arrebossats 

els quals per la seva baixa qualitat, 

Fig.  4.14 Fotografies de la planta sota-coberta 

Fig.  4.15 Façanes Est i Sud de la planta sota coberta 
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ja es desprenien. Per últim, l’antic propietari va utilitzar una finestra d’un altre 

habitatge per col·locar-la en la paret mitgera orientada a Sud, la qual tenia una 

esquerda vertical en el seu brancal. Aquesta lesió vindria provocada per la diferència 

de sol·licitacions degudes a la defectuosa construcció de la coberta (sense projecte) i la 

mancança d’un dau de formigó en la paret mitgera per rebre la càrrega de la biga de 

fusta i repartir-la adequadament.  

Tota aquesta diversitat d’elements constructius en la planta sota-coberta, provocava 

que la unitat de l’edifici es veiés greument perjudicada, ja que cadascun d’aquests 

elements esmentats, treballaven de forma independent sense cap tipus de connexió. 

Com es pot veure en les imatges, la qualitat constructiva de la planta era pròpia d’un 

sistema d’auto-construcció precari.  

Pel que fa a la coberta, 

aquesta estava composta per 

teules ceràmiques corbes 

disposades de forma aleatòria 

sense cap geometria prèvia. 

Aquest fet causava l’aparició 

d’un gran nombre de 

filtracions d’aigua en l’edifici. 

Un altre aspecte important de 

la coberta, és la presència de 

planxes de fibrociment 

d’amiant (uralita), les quals estaven prohibides des del desembre del 2001. Tot i això, 

el fet més important i que comportava majors problemes a l’habitatge (des del punt de 

vista energètic) era l’espai buit que hi havia entre la paret de la planta sota-coberta i la 

coberta. És evident que aquesta diferència d’alçada produïa unes grans pèrdues 

tèrmiques (mirar Fig. 4.16). Un últim punt a esmentar consisteix en la reducció de la 

superfície útil de les bigues de fusta cremades per algun incendi anterior, reducció que 

provoca no només una pèrdua de material, sinó que també posava en qüestió la seva 

fiabilitat com a elements de suport per la coberta. 

Fig.  4.16 Façana Nord de la planta sota-coberta 
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Una deficiència també remarcable era la inexistència de paviments en la planta baixa i 

en la  planta sota-coberta, que farien de l’edifici una construcció no apte per a ser 

habitada. Si s’hagués plantejat condicionar interiorment l’habitatge amb paviments i 

refer la coberta, s’hagués requerit un reforç estructural d’un cost molt elevat que seria 

qüestionable ateses les condicions en les quals es trobava l’edifici.  

4.5 Conclusions de l’estudi patològic 

Un cop estudiades totes les patologies tant interiors com exteriors de l’habitatge, es 

pot comprendre les raons per les quals es va decidir enderrocar les plantes primera i 

segona, per tal de fer una completa rehabilitació.  

El principal factor que va conduir a la presa d’aquesta decisió, va ser l’estat en el qual 

es trobava les bigues de fusta de la primera i segona planta, encarregades de suportar 

el propi pes del forjat juntament amb les sol·licitacions de l’interior de l’habitatge. Com 

s’ha dit anteriorment, al tractar-se d’un material que amb el temps perd propietats 

mecàniques, posava en dubte  la seva fiabilitat. 

Junt amb aquest fet, un altre factor a destacar és les condicions que presentava la 

planta sota-coberta. Formada per multitud d’elements constructius, amb presència de 

bigues de fusta cremades, planxes d’uralita i un gran nombre de patologies, totes elles 

feien d’aquesta planta, un focus de futurs problemes inacceptables. 

Com a element encara no comentat, també cal destacar el mal disseny de l’escala, la 

qual no complia amb la normativa d’aquell moment ni per amplada, ni en la 

“uniformitat” dels graons (diferents mides de petjada i contra-petjada). 
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5. Estudi de l’habitatge rehabilitat 

5.1 Obra  

Un cop s’ha estudiat l’estat patològic de l’edifici, es procedeix a descriure de quina 

forma va rehabilitar-se fins quedar en l’estat actual. A partir d’aquest punt, es 

realitzarà un estudi mitjançant el software CE3X per tal de determinar des d’un punt 

de vista energètic i econòmic la qualificació en la que es troba l’habitatge avui en dia. 

Respecte l’estat inicial, com ja s’ha comentat anteriorment, degut a les condicions amb 

les quals es trobava l’edifici, únicament va poder conservar-se el contorn de pedra 

massissa situat a la planta baixa i a la paret mitjanera oest de la primera planta, junt 

amb el celler ubicat a la planta soterrani. Tot i això, certs elements d’aquests 

tancaments van haver de substituir-se o incorporar-se’n de nous per tal d’enfortir i 

acabar de millorar el cos estructural de l’habitatge.  

Inicialment, l’obra va començar amb el repicat de l’arrebossat exterior que tapava la 

paret de pedra. A partir d’un cert punt, una vegada s’iniciava la planta primera, es va 

observar que es passava erròniament de pedra massissa a totxana (Fig. 5.1 i 5.2), un 

element no estructural que usualment serveix per a construir particions interiors.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.1 Imatges del repicat exterior de les cares est i nord 
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Així doncs, al veure que s’havia utilitzat totxana per la construcció de l’edifici a partir 

de la planta primera, es va decidir parar el repicat i fer una valoració de la situació en la 

que es trobava l’edifici. Es va prendre la decisió d’enderrocar tant la planta segona com 

la primera, exceptuant la paret mitgera de pedra massissa d’aquesta última. A més, es 

va ampliar la superfície útil del celler fent un repicat de les pedres inferiors de la volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.2 Imatges del repicat del mur de la cara exterior est 

Fig.  5.3 Imatge del repicat interior del celler 



Estudi patològic i energètic d'un habitatge unifamiliar                                                        Pàg. 39 

 

 
Joan González de Agüero Vega 
Lambert Grange Vilà 

 

Pel que fa la planta baixa es van conservar totes les parets de càrrega a excepció de la 

cara nord, on es va construir una porta d’accés per a vehicles i alguns carreus de pedra 

del brancal de baixa qualitat, van ser substituïts per altres de tipus granític (marcada 

en vermell a la Fig. 5.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.4 Façana Nord-Est amb la vivenda ja rehabilitada 
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En quant a les plantes primera i segona, inicialment conformades per totxana, es van 

construir murs formats per maons perforats tipus “gero”, que a diferència de la 

totxana és un maó preparat per resistir grans esforços a compressió i es caracteritza 

per ser considerablement més macís que aquesta. Conté petites perforacions per 

reduir el pes propi de l’element permetent així disminuir el pes total de l’estructura. En 

la imatge corresponent a l’execució de l’obra (Fig. 5.5), s’observa la diferència d’ús de 

la totxana i el maó perforat, una conformant la partició interior i l’altre la paret 

estructural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totxana 

Fig.  5.5 Imatge de l'obra on s'aprecia la diferència entre totxana i maó perforat 
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A continuació tenim dues imatges (Fig. 5.6) on es pot apreciar la diferència entre 

ambdós tipus de maons. Un, el maó perforat “gero”, caracteritzat per la seva 

consistència i resistència a grans esforços; i la totxana usada en particions interiors, 

amb menys massa i pitjors propietats mecàniques. 

 

Un altre aspecte important de l’execució de l’obra, va ser la implementació d’una 

planta addicional en l’edifici, incrementant així la superfície útil habitable d’aquest. 

En la redacció del projecte es van realitzar comprovacions numèriques per avaluar la 

resistència dels elements estructurals verticals que es mantenien, enfront les noves 

càrregues resultants de la remunta d’una planta addicional. 

Dels valors obtinguts en el càlcul es va desprendre que no era necessari actuar sobre 

les parets existents (façanes de planta baixa i parets mitgeres). Les úniques afectacions 

que es van preveure eren les noves obertures en els murs. 

Un cop analitzat de forma genèrica com es va dur a terme l’execució de l’obra i les 

principals decisions que es van prendre, es defineix cadascun dels elements de l’edifici 

un cop acabada la rehabilitació.   

Fig.  5.6 Fotografies del maó perforat "gero" (esquerra) i de la totxana 
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5.2 L’edifici: Parts i components 

A continuació es realitza una explicació de cadascun dels elements que conformen 

l’edifici analitzat, els quals són: 

 Fonamentacions 

 Estructura 

 Forjats 

 Coberta 

Fonamentacions 

Les fonamentacions formen part del sistema resistent de l’edifici. S’encarreguen de 

transmetre les càrregues de l’edifici al terreny i es troben a la part inferior de 

l’estructura. 

El tipus de fonamentació a dissenyar en cada cas depèn del tipus d’estructura i de la 

profunditat de la capa resistent del terreny. 

Hi ha tres tipus de fonamentacions: superficials, profundes i semi-profundes. En el cas 

que la capa resistent del terreny quedi molt propera a la terra s’escollirà la cimentació 

superficial, en cas contrari s’optarà per la profunda o semi-profunda (segons el resultat 

d’un estudi geotècnic). 

En el cas de l’edifici objecte estudiat, estava assentat sobre un subsòl de pedra. Al 

tractar-se d’una rehabilitació general de l’edifici, després de realitzar les corresponents 

cales de 1m de profunditat es va poder comprovar que estava recolzat directament 

sobre la pedra. Així doncs, no es va dur a terme cap altre actuació en aquest sentit. 

Estructura 

L’estructura és el conjunt d’elements resistents d’un edifici capaç de mantenir les 

formes i qualitats al llarg del temps, sota l’acció de càrregues i agents exteriors als 

quals estaran sotmesos. 
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Per definir-la s’han de conèixer les sol·licitacions i el pes propi, i a partir de la 

normativa definir el tipus d’estructura. Les accions a tenir en compte en el càlcul de 

l’estructura són: del terreny, gravitatòries, vent, neu i les accions sísmiques. 

Depenent dels factors que es considerin més importants (econòmic, temps, estètic,...) 

es dissenyarà l’estructura i els seus elements lineals (pilars i bigues) i superficials 

(forjats i tancaments) amb el material més idoni. Els tipus d’estructura més utilitzats 

són les metàl·liques, de formigó i mixtes. En el cas estudiat, no hi ha elements 

metàl·lics ni de fusta. 

L’estructura de l’edifici analitzat disposa de murs de càrrega en comptes de pilars, la 

composició dels quals està especificada en l’apartat de llibreries de tancaments de 

l’elaboració del fitxer CE3X. 

Pel que fa a la construcció dels elements superficials de l’estructura, per una banda 

l’element principal dels tancaments (com queda documentat en les llibreries del fitxer 

CE3X) és el maó perforat. Per altre banda, la construcció dels forjats s’especifica en el 

següent apartat (la seva composició també ubicada en la llibreria).   

Forjat unidireccional 

Es tracta de l’element resistent separador entre dues plantes de l’edifici. Serveix de 

sostre a la planta inferior i de terra a la superior. Per altre banda s’encarrega de 

transmetre les càrregues d’ús internes a les jàsseres i aquestes als pilars o murs de 

càrrega. 

En el cas de l’edifici objecte es va optar per un forjat tradicional de tipus unidireccional.  

Per tal de executar la construcció d’aquest element, és necessari disposar inicialment 

dels pilars o murs de càrrega encarregats de suportar les sol·licitacions establertes en 

l’interior de l’habitatge.  

Un cop finalitzats els murs de càrrega de la planta, es col·loca l’encofrat de fusta que 

aguantarà tots els elements que conformen el forjat, fins el formigonat final. 
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A partir d’aquí, amb l’encofrat ja instal·lat es col·loquen les biguetes de formigó (en el 

cas en qüestió, biguetes pre-tensades prefabricades) junt amb els cassetons ceràmics, 

els quals permeten reduir el pes del forjat al disminuir el volum de formigó necessari a 

abocar.  

A continuació es passa a col·locar els nervis de les jàsseres encarregades de transmetre 

les càrregues des de les biguetes cap als murs. De la mateixa forma, es situa un altre 

armat per als futurs congrenys la funció dels quals serà repartir linealment les 

càrregues als murs i absorbir les empentes horitzontals del vent sobre la façana i 

possibles sismes. És en aquest moment que es col·loca l’armat negatiu sobre les 

biguetes i la malla electrosoldada de la capa de compressió, la qual s’estendrà en tota 

l’extensió del forjat i es lligarà perimetralment al congreny. L’objectiu d’aquests dos 

elements serà absorbir possibles càrregues puntuals i repartir-les uniformement per 

tot el forjat. 

 

Fig.  5.7 Fotografia de la construcció del forjat 
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A partir d’aquest punt, ja es disposa de tots els elements conformadors del forjat i 

només queda formigonar, reservant les provetes necessàries per dur a terme les 

proves setmanals de laboratori per determinar la resistència característica del formigó. 

Passats 28 dies es podrà desencofrar el forjat.  

A continuació s’adjunta una imatge (Fig. 5.9) on es pot apreciar els detalls que 

conformen els forjats i murs de càrrega. 

En ella es poden observar diferents aspectes: 

 Els components especificats en el projecte de rehabilitació per als forjats i els 

murs. 

 Com es transmeten els esforços des del forjat cap al mur de càrrega. 

 Existència de pont tèrmic entre aquests dos elements. 

 El conjunt d’elements que formen el mur de càrrega constitueixen un gruix de 

35 cm. 

Fig.  5.8 Vista inferior del forjat amb les jàsseres marcades en vermell 
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Fig.  5.9 Esquema de la secció del mur de façana (Mirar Annex pàg. 16) 
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Coberta 

La coberta és el conjunt d’elements estructurals que constitueixen el tancament 

superior de l’edificació. Segons la definició del CTE, les cobertes “comprenden los 

cerramientos superiores en contacto con el aire cuya inclinación sea inferior a 60º 

respecto a la horitzontal”. 

Hi ha un gran nombre de tipologies de coberta, classificant-les segons diferents 

funcionalitats: 

 En funció de l’aïllament: ventilades, no ventilades o invertides. 

 En funció de la geometria: inclinades o planes. 

 En funció del material: metàl·liques, de teules, de pissarra, de fibrociment, 

polimèriques,... 

La coberta utilitzada a Sanaüja ha estat una no ventilada, inclinada a dues aigües i 

composta per teules ceràmiques àrabs. 

Com es pot observar en l’apartat de coberta inclinada de la llibreria de tancaments, 

l’aïllant tèrmic de poliestirè extruït, es situa just a sota de la làmina impermeabilitzant 

de tipus bituminosa (encarregada d’evitar possibles filtracions d’aigua). Sota la capa 

d’aïllant s’ubica el forjat unidireccional inclinat. En la figura 5.10 es poden observar els 

cassetons ceràmics inclinats junt amb les biguetes de formigó prefabricades quedant 

encara per col·locar el congreny perimetral i les capes superiors esmentades.  

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.10 Coberta en construcció 
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A partir d’aquest punt, un cop ja s’ha estudiat l’execució de l’obra i les diferents parts i 

components de l’edifici objecte, s’adjunten altres aspectes addicionals d’interès. 

Aspectes addicionals 

Es considera necessari explicar altres elements que fins ara no s’han tingut en compte 

respecte l’execució de l’obra. No són de vital importància per a l’habitatge, però la 

seva incorporació el complementen cap a un millor confort tèrmic i a una major 

seguretat. Els elements analitzats a continuació, són: 

 Sala d’instal·lacions 

 Porta de separació entre planta baixa i primera 

 Porticons de fusta per a les obertures 

 Llar de foc 

 

 Sala d’instal·lacions: 

Durant el procés de rehabilitació, es va considerar oportú la creació d’una sala 

d’instal·lacions on s’hi ubiquessin la caldera, els dipòsits d’aigua i de gasoil i un espai 

per a reserva de llenya. Al tenir tots aquests elements, era necessari prendre les 

mesures de seguretat necessàries per complir amb la normativa vigent d’aquell 

moment. 

Analitzant amb la normativa actual l’estat vigent de la sala d’instal·lacions, segons el 

Codi Tècnic de l’Edificació CTE-DB-SI de seguretat contra incendi, la rehabilitació 

realitzada en l’any 2005 complia amb els requeriments d’estabilitat davant el risc 

d’incendi.  L’estructura general té una resistència al foc R-60 (edifici d’alçada inferior 

als 15m). Els tancaments d’obra de façana i les cobertes tenen una resistència al foc EI-

60. Les parets mitgeres de separació amb altres edificis una resistència EI-120. 

La normativa DB-CPI-96 de Condicions de protecció contra incendis en els edificis 

(actualment substituïda per la CTE-DB-SI), no considerava la sala de calderes com a 

local de risc especial, perquè la superfície construïda és inferior a 500m2. 
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Per altra banda, considerant la substitució de la caldera actual per la de biomassa per a 

calefacció i ACS, aplicant la normativa vigent, s’identifica el local de la sala de 

màquines de clima amb un dipòsit de combustible sòlid com a local de risc baix. 

En aquest nou cas, la sala haurà de complir les següents condicions: 

Elements afectats Resistència al foc Mesures a prendre 

Elements estructurals R-90 Instal·lació d’un cel ras amb una placa de Pladur Foc R-30 

Parets i sostres EI-90 
Revestiment paret interior i de façana amb 1 placa de Pladur Foc 

R-30 

Porta d’entrada* EI2 45-CS 
Substitució per una porta tallafocs amb maneta i bandes 

intumescents 

* En el mercat les portes tallafocs EI2 45-CS han quedat substituïdes per EI2 60-CS. 

Taula 5.1 Compliment condicions anti-incendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.11 Imatge de la planta baixa. Porta tallafoc per separar el pàrquing de la sala d'instal•lacions 
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 Porta entre planta baixa i primera pels fums de cotxe: 

Un altre element que es va introduir per tal de millorar les condicions de l’habitatge va 

ser la incorporació d’una porta que separés les escales provinents de la planta baixa 

(garatge) de la planta primera. D’aquesta manera s’evita que els fums del cotxe no 

arribin a l’espai habitable de l’edifici. 

 Porticons de fusta per a les obertures 

Els propietaris van sol·licitar que les finestres estiguessin protegides amb porticons i no 

amb persianes convencionals. Aquest tipus d’elements separadors ofereixen un millor 

aïllament tèrmic que l’ofert per la persiana utilitzada en la majoria de llars. Un altre 

aspecte que aporta l’ús d’aquests elements és una millor protecció contra possibles 

robatoris, fet a tenir en compte ja que al tractar-se d’una segona residència té un 

menor control i una major vulnerabilitat a furts. Per altra banda, aporten un punt 

estètic més atractiu que la persiana convencional. 

Fig.  5.12 Façana Nord rehabilitada 
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 Llar de foc: 

Donada la situació geogràfica de Sanaüja i les 

severes condicions climatològiques a les que es 

veu sotmès l’edifici durant l’hivern, es va 

considerar oportú incorporar en el saló de la 

planta primera, una llar de foc que permetés 

millorar el confort tèrmic de la casa, donant així 

una aportació complementària al sistema de 

calefacció instal·lat. Com es pot observar en la 

figura 5.13 adjunta, el conducte de tiratge de la 

llar de foc fa una reculada abans d’arribar al forjat 

de separació entre les plantes primera i segona, 

aquest fet és degut al desig de la propietària 

d’incorporar aquest model el qual implicava no 

poder col·locar el conducte d’extracció de fums 

arran de paret. 

 

5.3 Caracterització de l’habitatge CE3X 

5.3.1 Dades generals 

(Mirar Annex pàg. 10-35) 

L’edifici unifamiliar en qüestió consta de planta baixa més tres plantes tipus, l’última 

de les quals està situada sota coberta inclinada a dues aigües i disposa d’una terrassa 

d’uns 15m2. 

La seva rehabilitació va realitzar-se durant el 2004 i va ser finalitzada l’any següent, així 

doncs la normativa vigent en aquell moment era la NBE-CT-79.  

Pel que fa a la superfície útil habitable, els espais que s’han considerat són els 

següents: 

 

Fig.  5.13 Imatge de la llar de foc 
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 Planta primera: 

Formada pel menjador-sala d’estar, la cuina i un bany de cortesia. En total 

37,44m2. 

 Planta segona: 

Composta d’un dormitori principal, dos dormitoris individuals i dos banys. 

Donant en total una superfície útil habitable de 36,55m2. 

 Planta sota-coberta: 

Consta d’un únic espai útil de 26,16m2. 

Així doncs, la superfície útil habitable total de l’habitatge és de 100,15 m2. 

En quant a l’altura lliure de cada planta, s’ha considerat una alçada de 2.7m de forma 

general per l’habitatge, tot i això en la planta sota-coberta una part de la seva 

superfície disposa de menor alçada com a conseqüència de la coberta inclinada. 

Pel que fa al nombre de plantes habitables, com s’ha dit anteriorment, s’han 

considerat com a tals la primera, segona i la planta sota-coberta. S’han descartat com a 

zones habitables el celler (situat per sota del nivell de carrer) i la planta baixa (formada 

pel pàrquing i la sala d’instal·lacions. 

Respecte a ventilació de l’immoble, s’ha deixat com a valor el de defecte del propi 

programa, 0,63 renovacions d’aire per hora. El consum total diari d’ACS, s’ha 

considerat el valor de 28L/dia*persona (CTE), tenint en compte que està habitat per 

quatre persones, surt un consum de 112L/dia. 

Per últim, la definició de la massa de les particions, s’ha optat per massa mitja (situada 

entre 200 i 500 kg/m2). Tot i això no es tracta d’una definició totalment adaptada a la 

realitat, ja que els murs de façana de la planta baixa i la mitjanera oest són de pedra 

massissa, la qual comporta una massa pesada (superior a 500 kg/m2). El fet que la 

majoria de particions siguin de massa mitja, ha sigut el factor que ens ha fet optar per 

aquesta opció.  
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En quant a l’estanqueïtat de l’edifici, no s’ha fet cap assaig per determinar-ne el seu 

estat. 

5.3.2 Patró d’ombres  

En aquest apartat s’estudiaran els patrons d’ombra, és a dir l’ombra que fan els edificis 

veïns en el nostre edifici objecte. Es procedirà primer a explicar quins paràmetres 

utilitza el programa CE3X per tal de definir-la i s’il·lustrarà amb un exemple. A 

continuació es passarà a fer l’estudi de l’edifici objecte i definir els seus paràmetres. 

Definició paràmetres 

- d: distància perpendicular a l’orientació estudiada que separa l’edifici objecte 

de l’edifici que fa ombra. 

- d1: distància que abarca l’edifici que fa ombra situada a l’esquerra de l’edifici 

objecte si ens situem sobre l’edifici objecte en la perspectiva de l’orientació. 

- d2: distància que abarca l’edifici que fa ombra situada a la dreta de l’edifici 

objecte si ens situem sobre l’edifici objecte en la perspectiva de l’orientació. 

- e: elevació de l’edifici que fa ombra respecte l’edifici objecte contant des de 

l’alçada mitja del primer. 

Exemple: Es vol estudiar el patró d’ombres de la cara Est.  

 

 

 

 

 

Fig.  5.14 Vista en planta de l’exemple 
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Edifici objecte 

A continuació es procedirà a l’estudi dels patrons d’ombra de l’edifici objecte. Aquesta 

és la seva situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.15 Vista de l’alçat de l'exemple 

Fig.  5.16 Cadastre de la situació de l'habitatge  
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Només hi ha patrons d’ombra en les cares Est i Sud. En la cara Oest no perquè està en 

contacte amb la casa veïna i per tant, s’ha considerat com a mitgera. En la cara sud 

també hi ha una mitgera fins a una alçada de 2,75m. 

Patró ombres Est 

- Orientació: Est (amb l’edifici 1) 

o d=3m 

o d1=6,2m 

o d2=8,45m 

o e=4,6m 

- Orientació: Est (amb l’edifici 2) 

o d=3m 

o d1=-8,9m 

o d2=16,9m 

o e=4,31m 

Patró ombres Sud 

- Orientació: Oest (amb l’edifici 3) 

o d=2,77m 

o d1=7,5m 

o d2=0m 

o e=3,45m 

- Orientació: Est (amb l’edifici 2) 

o d=5,77m 

o d1=-3,13m 

o d2=11m 

o e=4,31m 

- Orientació: Est (amb l’edifici 1) 

o d=5,77m 

o d1=0m 

o d2=3,13m 
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o e=4,6m 

5.3.3 Envolupant tèrmica 

Primer de tot s’han definit els materials que conformen cadascun dels diferents 

tancaments de l’edifici. Els quals són: coberta inclinada, coberta plana (terrassa), 

mitgera, mur de façana i sostres. La selecció dels materials i el seu gruix s’han pogut 

realitzar gràcies a la memòria del projecte de rehabilitació. 

A continuació es definirà cadascun dels tancaments esmentats: 

 Coberta inclinada 

Anant de dalt a baix de la coberta, es tenen primer de tot les teules ceràmiques 

típiques amb un espessor de 2 cm cadascuna, a continuació es col·loca una capa 

impermeabilitzant de tipus bituminosa per tal d’evitar filtracions d’aigua que puguin 

afectar l’interior de l’habitatge. Després es situa un aïllant tèrmic de poliestirè expandit 

de 4 cm de gruix el qual permet reduir considerablement les pèrdues de l’edifici 

incrementant la resistència tèrmica de la coberta. Just a sota de la capa aïllant hi haurà 

el forjat unidireccional ceràmic seguit de la capa de guix de 2 cm ja situada a l’interior 

de l’habitatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.17 Imatge del programa CE3X de la composició de l'aïllament de la coberta 
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 Coberta plana (terrassa) 

De la mateixa forma que amb la coberta inclinada (anant de dalt a baix), el terra de la 

terrassa està compost primerament per una superfície de gres calcari de 1 cm de gruix, 

sota seu es col·loquen 2 cm de morter de ciment. A continuació s’ubica un aïllant de 

panell de vidre cel·lular (CG) amb 5 mm d’espessor. Després d’aquest es situen 3 cm de 

poliestirè expandit, els quals com es pot observar en la figura, aporten una important 

resistència tèrmica que permetrà millorar l’envolupant tèrmica de l’habitatge. Igual 

que en el cas de la coberta inclinada, es col·loca una capa impermeabilitzant 

bituminosa d’1 com d’espessor. Més endavant es situa un últim aïllant de panell de 

vidre cel·lular CG (5 mm), a continuació hi ha el formigó amb 7 cm de gruix seguit del 

forjat unidireccional ceràmic, i per acabar, un enguixat de 2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mitgera 

Situada com a element separador amb l’edifici situat a la cara oest de l’habitatge, 

anant des de l’edifici veí cap a l’edifici objecte, s’inicia amb morter de ciment de 3 cm, 

seguit de material aïllant amb 3 cm d’espessor, a continuació venen els maons 

ceràmics perforats “gero” de mig peu i s’acaba amb un enguixat de 2 cm de gruix. 

Fig.  5.18 Imatge del programa CE3X de la composició del forjat del terra de la terrassa 
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 Mur de façana: 

El següent element està ubicat en les façanes Nord, Est i Sud de l’edifici objecte. Anant 

d’exterior a interior, hi han els següents elements. Primer de tot, s’ubica el morter de 

ciment de 2 cm d’espessor, a continuació es col·loca el maó perforat “gero” encarregat 

de suportar la càrrega principal de la façana, seguidament es situa l’aïllament de llana 

de roca amb un gruix de 4 cm. Després hi ha una càmera vertical d’aire de 5 cm que 

permet incrementar la resistència tèrmica de l’habitatge, seguit de les totxanes de 

tancament de 9 cm de gruix. Per finalitzar es situa la capa de guix de 2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.19 Imatge del programa CE3X amb la composició de la mitgera Oest 

Fig.  5.20 Imatge del programa CE3X amb la composició dels murs Nord, Sud i Est 
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 Sostres: 

Per últim es descriu la composició dels sostres. Primer de tot (anant de dalt a baix) 

s’ubica el parquet format per tres capes: una primera de frondosa pesada (3.5mm), 

seguida de 6mm de conífera pesada i una darrera capa de taulers de fibres incloent 

MDF 10 cm. Després del parquet tenim una subcapa de filtre tèxtil de 3mm, seguida de 

5 cm de formigó armat. A continuació hi ha el forjat unidireccional de 25 cm d’espessor 

i per acabar l’enguixat amb 2 cm de gruix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop s’han completat totes les llibreries amb els materials que conformen els 

tancaments de l’edifici objecte, es passa a definir l’envolupant tèrmica. Amb ella 

definirem quines són les superfícies que delimiten l’espai habitable de l’edifici, les 

quals estaran en contacte amb l’aire o amb un altre espai interior no habitable. 

Els elements a definir de l’envolupant són: coberta, murs de façana, terres, particions 

interiors, forats/lluernaris i ponts tèrmics.  

 Coberta: 

Inicialment introduïm la superfície de la coberta inclinada, la qual ha estat calculada 

mitjançant el fitxer CAD del projecte de rehabilitació, obtenint així un valor de 36,24 

Fig.  5.21 Imatge del programa CE3X amb la composició del forjat de les diverses plantes de la vivenda 
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m2. No se li introdueix cap patró d’ombra ja que no hi ha cap edifici al seu voltant que 

limiti l’exposició solar durant el dia de la coberta.  

Pel que fa a propietats tèrmiques, s’utilitzarà el tancament de coberta inclinada de la 

llibreria realitzada anteriorment amb la resta de tancaments de l’habitatge. A partir 

d’aquí, ja s’obté el valor de transmitància tèrmica de la coberta a dues aigües (0,46 

W/m2K). Per últim s’afegeix el tancament a l’envolupant tèrmica de l’edifici en qüestió. 

 

 

 

 

 

 

 

 Murs 

Els murs poden ser de tres tipus: en contacte amb el terreny, de façana i mitjanera. En 

el cas que s’està estudiant, hi hauran tres murs de façana (Nord, Est i Sud) i dues 

mitjaneres (Oest i Sud). No hi ha cap mur en contacte amb el terreny a definir, ja que 

aquest es situa a la planta soterrani i part de la planta baixa, ambdues fora de 

l’envolupant tèrmica. 

A continuació definirem cadascun dels elements esmentats. 

o Mur de façana Nord 

D’igual forma que amb el cas de la coberta inclinada, obtenim amb l’arxiu CAD la 

superfície de la façana Nord (31,72 m2) havent descomptat les superfícies de les 

obertures situades en aquest mur. Respecte a l’ombra establerta en aquest 

Fig.  5.22 Imatge de la definició de la coberta com a part de l'envolupant tèrmica 
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tancament, al estar orientat a Nord, no rep cap insolació solar i per tant no definim cap 

patró d’ombra. 

En quant a propietats tèrmiques, s’escull el tancament de mur de façana definit en 

l’anterior apartat, obtenint així una transmitància tèrmica de 0.53 W/m2K, la qual serà 

igual per als altres dos murs de façana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mur de façana Est 

Molt semblant d’implementar que el de la façana Nord, la única diferència consisteix 

en el patró d’ombra, el qual en aquest cas haurà de ser el patró d’ombra Est definit 

anteriorment. 

 

 

 

 

Fig.  5.23 Imatge de la definició del mur de la façana Nord com a part de l'envolupant tèrmica 

Fig.  5.24 Imatge de la definició del mur de la façana Est com a part de l'envolupant tèrmica 
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o Mur de façana Sud: 

De forma idèntica als dos murs anteriors es defineix l’últim mur de façana. En aquest 

cas s’obté una superfície de 35,09 m2 i se li aplica el patró d’ombra Sud. 

 

o Mitjanera Oest 

Un cop s’han definit els murs de façana, es completen els dos murs mitjaners. En el cas 

de la mitjanera Oest, es l’encarregada de separar l’edifici objecte de l’edifici colindant 

situat al carrer Escots. S’ha introduït una superfície de 75,75 m2 i s’hi ha assignat un 

tipus de mur pesat (densitat superficial superior a 200 kg/m2) ja que fins la primera 

planta està formada per pedra massissa i a partir d’aquesta la mitjanera està formada 

per maons perforats “gero” de 14 cm. 

Fig.  5.25 Imatge de la definició del mur de façana Sud com a part de l'envolupant tèrmica 
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o Mitjanera Sud  

 

La mitjanera Sud està situada just a sota del mur de façana Sud i conforma la separació 

amb l’edifici situat al costat Sud de l’edifici objecte, el qual es tres plantes menor que 

l’estudiat. La seva definició ha estat similar a la mitjanera Oest, amb la diferència que 

la superfície establerta ha estat menor (26,04 m2). Pel que fa al tipus de mur utilitzat, 

també s’ha assignat el pesat, ja que el material que composa aquest tancament es tot 

de pedra massissa. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.26 Imatge de la definició de la mitjanera Oest com a part de l’envolupant tèrmica 

Fig.  5.27 Imatge de la definició de la mitjanera Sud com a part de l'envolupant tèrmica 
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 Terra 

En aquest element de l’envolupant es pot escollir entre terra en contacte amb el 

terreny o bé amb l’aire exterior. Aplicat a l’edifici objecte, únicament hi ha un terra en 

contacte amb l’aire exterior, situat a la terrassa de la tercera planta.  

Amb una superfície de 13,62 m2 i aplicant unes propietats tèrmiques conegudes a 

través del tancament de coberta plana definit abans en la llibreria, s’obté una 

transmitància tèrmica de 0,54 W/m2K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Particions interiors 

Hi ha tres tipus de particions interiors: verticals, horitzontals en contacte amb espai No 

Habitable superior i horitzontals en contacte amb espai No Habitable inferior. 

Aplicat a l’edifici objecte, únicament hi ha una partició interior horitzontal en contacte 

amb un espai NH inferior, la qual estaria ubicada en la separació horitzontal entre la 

planta baixa (pàrquing - NH) i la primera planta. D’aquesta forma, s’han definit tots els 

tancaments associats a l’envolupant tèrmica de l’habitatge i sols quedarà definir els 

forats i els ponts tèrmics. 

Fig.  5.28 Imatge de la definició del terra com a part de l'envolupant tèrmica 
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Per tal de definir la partició interior esmentada, incorporem primer la seva superfície 

útil, mesurada mitjançant els plànols del projecte de la rehabilitació, dóna una àrea de 

31,88 m2. En quant al tipus d’espai NH amb el qual la primera planta està en contacte, 

com ja s’ha dit abans, es tracta d’un “garatge/espai enterrat”. 

En quant a paràmetres característics per al càlcul de la U global, s’ha escollit la opció 

“Estimadas”, definint un grau de ventilació “ligeramente ventilado”. No s’ha considerat 

la opció de “ventilado” ja que l’espai NH en qüestió pot estar completament tancat i 

no incorpora elements que permetin una ventilació constant del garatge. 

El volum de l’espai NH va calcular-se de la mateixa forma que s’ha fet fins ara, 

mesurant l’alçada de la planta baixa i multiplicant-la per l’àrea abans definida, 

obtenint-se així un volum total de 103,61 m3. La superfície del tancament que separa 

l’interior de l’espai NH de l’exterior és de 96,65 m2. 

A partir d’aquest punt, es defineix la transmitància tèrmica de la partició. Al tractar-se 

d’una partició tipus “sostre” estipulada anteriorment en l’apartat de llibreria de 

tancaments, podem assignar el concepte “Conocida” a la Upartició assignant el 

tancament “sostre”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.29 Imatge de la definició del terra de la planta primera en contacte amb l'aire 
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 Obertures/Lluernaris 

Els forats/lluernaris conformen tot el que serien finestres, balconeres, portes 

corredores, és a dir tot el que serien obertures a l’exterior. Les obertures de l’edifici 

objecte segueixen una tipologia semblant en quan al tipus de marc i vidre. 

Com es pot apreciar a les figures que hi ha a continuació l’habitatge disposa d’una gran 

quantitat de finestres, en concret 9 més un lluernari. La superfície total de vidre és de  

Trobem cinc tipologies diferents de forats/lluernaris pel que fa a l’edifici objecte en 

quan a dimensions.  

 

Les característiques són les mateixes per a totes les obertures: conformades per un 

doble vidre (Vertical 4-6-4) amb càmera d’aire. Té una permeabilitat estanca (50 
  

   
), 

absortivitat 0,92 (color marró fosc) i una transmitància U= 3,3
 

   
, un factor solar g de 

0,89 i un marc amb una transmitància de 4 
 

   
, excepte el lluernari que té una 

transmitància del marc de 4,5  
 

   
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.30 Plànols de les façanes Nord i Sud 
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 Ponts tèrmics 

Una vegada s’han definit els forats i lluernaris, només queda per acabar amb l’apartat 

d’envolupant tèrmica introduir quins són els ponts tèrmics de l’edifici objecte. 

Com es pot observar en la figura següent els ponts tèrmics a estipular per a l’habitatge 

estudiat són: 

o Contorns d’obertures 

o Trobament de façana amb forjat 

o Trobament de façana amb coberta 

 

Fig.  5.31 Plànol de la façana Est 
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Un cop carregats en el projecte, la introducció dels ponts tèrmics es podrà realitzar de 

dues formes: definits per l’usuari (introduint cada un dels paràmetres que el 

caracteritzen manualment) o definits per defecte (generats automàticament pel CE3X). 

A continuació es fa una descripció de com s’han obtingut els paràmetres característics 

de cadascun d’ells: 

o PT contorn d’obertures 

En aquest cas, s’ha decidit deixar el valor per defecte de conductivitat tèrmica de 0,17 

W/mK, ja que es tracta del mètode més comú pel que fa a la definició de contorns 

d’obertures. En cas que s’hagués considerat oportú definir el PT, s’hauria de introduir 

la especificació de com són el brancal, la llinda i l’ampit. 

Així doncs, tots i cadascun dels PT de contorn d’obertures tenen una conductivitat 

tèrmica de 0,17 W/mK. Per exemple, en el cas del PT de contorn d’obertura – Velux:  

 

 

 

 

o Pont tèrmic trobament de façana amb forjat 

Fig.  5.32 Imatge de la selecció dels ponts tèrmics de la vivenda 

Fig.  5.33 Imatge de la definició del pont tèrmic del contorn de l'obertura amb el velux 
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En aquest segon tipus de pont tèrmic, existeixen tres casos: 

 PT trobament mur de façana Est amb forjat 

 PT trobament mur de façana Sud amb forjat 

 PT trobament mur de façana Nord amb forjat 

En totes tres situacions, s’ha obtingut un valor de conductivitat tèrmica de 1,1 W/m·K. 

A diferència del PT de contorn d’obertura, no s’ha deixat el valor per defecte, i s’ha 

optat per la definició mitjançant la llibreria de ponts tèrmics. Observant els plànols del 

projecte de rehabilitació, s’ha configurat el PT de la següent forma: 

Encuentro de fachada con forjado   Fachada con doble hoja sin CA  Frente de 

forjado chapado 

Fig.  5.34 Imatge de la definició del pont tèrmic del forjat amb la façana 
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En comparació amb el Frente forjado enrasado exterior, el Frente forjado chapado 

ofereix unes millors condicions per tal de trencar en major magnitud el pont tèrmic 

que s’estableix entre l’interior de l’habitatge i l’exterior, com queda palès en els valors 

de conductivitat tèrmica (1,27 W/m·K l’enrasat amb l’exterior i 1,1 W/m·K). Pel que fa 

a la opció de Hoja exterior pasante delante forjado hauria sigut el millor dels tres casos 

(0,85 W/m·K). 

Aquest mateix procés s’ha repetit pels altres dos ponts tèrmics dels murs de façana 

Sud i Nord respectivament, associant a cadascun d’ells el corresponent tancament 

(Murs de façana Est, Sud i Nord per cada PT). 

o Pont tèrmic trobament de façana amb coberta (coberta en contacte amb aire) 

Per últim, el pont tèrmic de trobament del mur de façana amb la coberta, com s’ha fet 

en l’anterior PT, donat que es coneixia la seva composició, s’ha optat per definir-lo 

utilitzant també la llibreria de ponts tèrmics.  

En aquest cas, no ha sigut suficient la informació obtinguda a través dels plànols, i s’ha 

realitzat una consulta a l’arquitecte encarregat de la rehabilitació sobre com va 

finalitzar-se la composició del PT en qüestió. El tècnic esmentat va fer col·locar una 

capa de material aïllant entre l’encercolat perimetral del forjat de coberta i el mur de 

façana. Aquest aïllant es tractava senzillament d’una capa de poliestirè expandit amb 

un gruix de 2 cm la qual permetia trencar el PT establert entre el mur de façana i la 

coberta. 

Així doncs, el PT s’ha definit de la següent manera: 

Encuentro de fachada con cubierta  Fachada doble hoja con CA no ventilada  Hoja 

exterior y aislante pasante delante forjado cubierta sin ventilar 
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Un cop ja s’ha definit el PT a través de la llibreria especificada, s’obté un valor de 

conductivitat tèrmica de 0,28 W/mK, molt menor en comparació amb els casos 

mancats de la fulla exterior passant (conductivitats compreses entre 0,65 W/mK i 0,96 

W/mK). Per tant, és de gran importància l’existència dels 2 cm de poliestirè expandit 

per tal d’incrementar la resistència tèrmica del PT reduint així les pèrdues calorífiques 

produïdes en aquest punt. 

Arribat en aquest punt, ja tenim definida tota l’envolupant tèrmica de l’edifici objecte i 

a continuació es definiran les instal·lacions de què disposa. 

5.3.4 Instal·lacions 

L’edifici objecte disposa d’un equip mixt de calefacció i ACS. Es tracta d’una caldera 

estàndard de gasoil de 27,9 KW de potència, càrrega mitja real de 0,2 i un rendiment 

de combustió del 90%.  

Situada a la sala d’instal·lacions de la planta baixa, s’encarrega de proveir de calefacció 

i ACS als 100,15 m2 habitables de les plantes primera, segona i sota-coberta. Ben 

aïllada i mantinguda proveeix sense problemes la seva funció. 

Fig.  5.35 Imatge de la definició del pont tèrmic del trobament entre la façana i la coberta 
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La raó per la qual no va poder triar-se en el projecte de rehabilitació una caldera de gas 

natural, es degut a que Sanaüja no disposa de tals recursos donada la seva situació 

geogràfica. Així doncs, la definició de l’equip esmentat en el programa CE3X queda de 

la següent forma:   

 

5.3.5 Qualificació energètica de l’edifici 

Un cop definides les instal·lacions de l’edifici objecte podem obtenir la qualificació 

energètica, la qual dóna el següent resultat: 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.36 Imatge de la definició de la caldera de gasoil (instal·lació) 

Fig.  5.37 Imatge de la qualificació energètica obtinguda per la vivenda 
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D’ells se’n poden extreure les següents conclusions: 

 La demanda de calefacció és un dels factors més importants a millorar. 

 Les emissions associades de CO2 són les que obtenen la pitjor qualificació dels 5 

elements valorats. Un canvi de l’equip mixt de calefacció i ACS suposarien una 

rellevant millora en aquest sentit. 

 Donada la situació geogràfica de l’edifici i la seva envolupant tèrmica, la 

demanda i les emissions associades a la refrigeració són  poc significants. 
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6. Propostes de millora 

6.1 Instal·lacions: Caldera de Biomassa 

A partir de les conclusions esmentades, es realitza una proposta de millora per tal de 

solucionar els principals problemes que han quedat reflectits en la qualificació.  

Donats els resultats obtinguts en emissions de calefacció, es proposa un canvi de 

l’equip mixt de calefacció i ACS. Hi ha múltiples opcions per enfocar aquest canvi, en 

concret s’han contemplat quatre: 

1. Canviar l’actual caldera de gasoil per una de major eficiència utilitzant el 

mateix combustible. 

2. Reemplaçar l’actual caldera per una de gas natural. 

3. Substitució de l’actual sistema mixt per un basat en l’ús de bomba d’alta 

eficiència. 

4. Canvi de la caldera de gasoil per una de biomassa. 

 

1. 

La primera opció consisteix en substituir la caldera estàndard instal·lada en l’habitatge 

per una de major eficiència, mantenint l’ús de gasoil. Aquest tipus de combustible és 

un hidrocarbur líquid de densitat 832 kg/m3 compost fonamentalment per parafines i 

utilitzat principalment com a combustible per a calefacció i motors dièsel. Amb un 

poder calorífic de 9.994 kWh/kg, ofereix unes pitjors prestacions que les del gas 

natural (12.772 kWh/kg) la qual cosa significa que per cobrir la mateixa demanda 

energètica, necessitarem més quantitat de gasoil.  
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Segons les dades extretes del Document reconegut en el RITE realitzat conjuntament 

entre els ministeris de Indústria, Energia i Turisme i Foment, les emissions de CO2 per 

kg de combustible, són les següents: 

 

Com es pot observar, per cada kWh d’energia obtingut a partir de gasoil, es produeixen 

0,311 kg de CO2, valor situat per sobre del GLP (0,254 kg), del gas natural (0,252 kg) i 

per suposat de la biomassa (0,018 kg).  

 

Donat el baix poder calorífic obtingut d’aquest combustible i les altes emissions 

contaminants associades, es descarta l’opció de canviar la caldera actual per una de 

més eficient mantenint l’ús de gasoil.  

 

2. 

 

La segona opció que s’ha contemplat ha sigut el canvi de l’actual caldera per una de 

gas natural, el qual per una banda implicaria un major poder calorífic que el gasoil i per 

altre costat, suposaria una reducció de les emissions de CO2 associades als consums 

Fig.  6.1 Emissions de CO2 per kg combustible 
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energètics de calefacció i ACS. Tot i això degut al fet que a Sanaüja no arriba el 

subministrament d’aquest combustible fòssil, aquesta segona opció queda descartada. 

 

3. 

 

Una vegada s’han desestimat les dues primeres propostes, s’ha considerat la 

possibilitat de canviar l’actual sistema de calefacció per un basat en l’ús d’una bomba 

de calor d’alta eficiència. Aquest tipus de bombes basen el seu funcionament en el 

següent cicle tèrmic: 

Primerament, el líquid refrigerant que circula per circuit tancat es troba a baixa 

temperatura i a baixa pressió, i per tant en estat líquid. Al connectar la bomba, 

comença a aspirar aire de l’exterior, el qual passarà a través de l’evaporador rodejant 

el punt on està el fluid refrigerant, el qual absorbirà el calor de l’aire, canviant d’estat. 

L’aire serà extret de nou a l’exterior a una menor temperatura que la que tenia 

inicialment. 

En el segon punt, el fluid està en estat gasós però a baixa pressió. Un cop passi pel 

compressor, aquesta (junt amb la temperatura) augmentarà. Un cop ubicats en el 

tercer punt, el fluid és ja un vapor molt calent. Aquest al passar pel condensador, 

cedirà l’energia a l’aire que el rodeja i aquest serà enviat a l’interior de l’habitació, 

Fig.  6.2 Sistema de funcionament d'una bomba de calor d'alta eficiència 
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augmentant la temperatura de l’habitatge. D’aquesta forma el fluid refrigerant un cop 

cedeixi aquesta calor esmentada, es condensarà, tornant a l’estat líquid inicial. 

En l’últim punt, el fluid passa per la vàlvula d’expansió per recuperar les seves 

propietats inicials (baixa temperatura i baixa pressió), començant així el cicle de nou. 

Aquest tipus d’instal·lacions tenen un coeficient de rendiment (COP) situat entre 2 i 5 

depenent del model i les condicions ambientals. Aquest coeficient és el resultat de 

dividir la potencia creada per l’equip entre la subministrada a aquest. Si es compara 

amb els COPs d’una caldera de gas (0,9) i d’un radiador elèctric (1), es pot observar la 

clara diferència que proporciona aquest equip en quant a eficiència energètica.  

Tot i això, com ja s’ha mencionat, el rendiment de la bomba depèn en gran mesura de 

les condicions ambientals en les que estigui situat. A major diferència de temperatures 

entre l’ambient exterior i l’interior, menor serà la seva eficiència, reduint-se fins a la 

meitat quan la temperatura exterior estigui per sota dels zero graus. 

El principal factor que fa descartar també aquesta opció, és que requeriria un canvi 

global de la instal·lació actual, passant d’un sistema basat en l’ús d’aigua a un d’aire. 

Els costos que aquesta operació significarien junt amb les altes diferències de 

temperatura que hi han al municipi durant els mesos més freds, fan que la instal·lació 

d’aquest equip no sigui possible.  

4. 

Un cop han sigut descartades les tres primeres opcions contemplades, s’analitza la 

proposta de canviar el sistema mixt actual per un de biomassa. Les calderes de 

biomassa produeixen aigua calenta mitjançant la combustió de pellets o estelles. Els 

pellets són petites porcions de serradures compactades usades com a combustible, 

l’emmagatzematge dels quals és més compacte que el de estelles. 

Pel que fa a les emissions de CO2 produïdes en el procés de combustió, en la caldera en 

qüestió es consideren neutres ja que són equivalents a les consumides per l’arbre 

durant el seu cicle de vida. És considerada una energia renovable. 
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L’aplicació d’aquest tipus de caldera implica uns certs pros i contres, els quals són: 

 Avantatges: 

o Reducció de les emissions de CO2 associades a la calefacció i ACS de 

l’habitatge. 

o Combustible barat en cas que el magatzem sigui proper a la instal·lació. 

 

 Desavantatges: 

o Per cada 100 KW tèrmics són necessaris 4-5 m2 o 16-20 m3, per tant 

implica un gran volum a emmagatzemar. 

o Aquest espai d’emmagatzematge ha d’estar sectoritzat i amb accés des 

de l’exterior per efectuar els omplerts. 

o En el cas de no comptar amb les subvencions públiques pertinents les 

calderes de biomassa són entre 4 i 5 vegades més cares que les 

convencionals (gas natural, gasoil,...). La superfície de la sala 

d’instal·lacions és un 40% major que en el cas d’una caldera 

convencional.   

Per tal d’esbrinar la viabilitat d’aquesta proposta, primerament es decideix realitzar el 

càlcul de la potència necessària per a l’edifici, la demanda energètica i el volum 

necessari de pellets considerant dues situacions: 

a) L’habitatge estarà ocupat caps de setmana i vacances (30 dies de demanda de 

calefacció i 90 d’ACS). 

b) L’habitatge estarà ocupat durant tot l’any (200 dies de calefacció i 365 d’ACS). 

D’aquesta forma es podrà veure la viabilitat de la instal·lació en el cas que l’edifici fos 

utilitzat durant tot l’any i es podrà comparar amb la situació real  d’ús com a segona 

residència. 
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Càlcul de la potència necessària 

 Calefacció 

 

Al tractar-se d’una casa ben aïllada s’ha considerat un valor de potència requerida de 

80 W/m2. Multiplicant aquest valor per la superfície habitable total de 100,15 m2, 

s’obté un valor de 8012 W (8,012 KW). 

 

 ACS 

 

Considerant un consum de 28 L/persona·dia (extret del Codi Tècnic de l’Edificació CTE), 

amb una ocupació de 4 persones en l’habitatge, s’obté un consum total d’ACS diari de 

112 L/dia. 

 

Per tal de calcular el valor de potència necessària associada al consum d’ACS, es 

realitza el següent càlcul (fixant un temps d’escalfament per l’aigua de 30 minuts amb 

un salt tèrmic de 50ºC): 

 

           
    

      
   

     
  

    

     
 (       )           

  

On m és el caudal màssic d’aigua a escalfar, Cp el calor específic de l’aigua i ∆T el salt 

tèrmic experimentat durant el procés. Així doncs, la potència necessària per cobrir la 

demanda d’ACS és de 13,02 KW. 

 

Sumant els dos valors obtinguts per a calefacció i ACS, s’obté un valor de potència 

necessària de 21,04 KW. 
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Càlcul de la demanda energètica 

Com s’ha especificat abans, es realitzarà el càlcul de dues situacions (a: segona 

residència i b: temps complet).  

 Situació a): 

 

Estimació: 30 dies/any de calefacció amb un ús de 10h/dia i un coeficient 

d’intermitència del 85%.  

 

Demanda de calefacció: 

        
        

   
  
       

   
                     

 

   
   

    

   
             

   

   
 

 Demanda d’ACS: 

                                                
 

   
   

    

   
  

    

    
 (       )

        
   

   
 

Per tant, la demanda total per la situació a) és de 6097,76 kWh/any. 

Amb un rendiment de la caldera del 95%, s’obté el següent consum energètic: 

              
      

 
                 

 Situació b): 

 

Estimació: 200 dies/any de calefacció amb un ús de 10h/dia i coeficient d’intermitència 

del 85%.  

 

Demanda calefacció: 

 

        
        

   
  
       

   
                     

 

   
    

    

   
            

   

   
 

Demanda d’ACS:  
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 (       )

         
   

   
 

Així doncs la demanda total per la situació b) és de 38738,93 kWh/any. 

Amb el mateix rendiment del 95%, s’obté un consum energètic de 40777,82 kWh/any. 

Càlcul del combustible necessari 

Per aquest càlcul, es realitzarà la següent operació: 

   
             

         
  
               

          
        

  

   
 

   
             

         
  
                

          
      

  

   
 

Sabent que la densitat del pellet és de 650 kg/m3, s’obtenen els següents volums 

anuals necessaris de pellet per cobrir les demandes d’ACS i calefacció per les situacions 

a i b: 

        
  

   
 

        
  

   
 

Selecció de la caldera 

Un cop es coneixen la potència necessària i el combustible necessari per cobrir les 

demandes de calefacció i ACS, es procedeix a realitzar la selecció de la caldera.  

La caldera seleccionada és el model Bioclass NG de 25 KW de potència, marca 

Domusa. EL dipòsit associat és el model Depósito Reserva LCS NG. 
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Per la seva correcta selecció s’han tingut en 

compte els següents aspectes: 

 Potència i subministrament requerits 

 Característiques tècniques 

 Modulació 

 Equipament 

 Sistema de neteja 

 Mides (caldera i dipòsit associat) 

 

 

 Potència i subministrament requerits 

 

Per una banda el model seleccionat disposa de 

25,3 KW de potència, superiors als 21 KW requerits segons els càlculs abans mostrats.  

Pel que fa al subministrament requerit, s’han estipulat dues situacions a i b (a: 

considerant l’habitatge com a segona residència, b: habitatge ocupat durant tot l’any). 

Donat que en les dues situacions la potència requerida és la mateixa, l’únic que canvia 

és la quantitat de pellets a consumir, per tant, la selecció de la instal·lació no es veu 

afectada per l’existència d’aquests dos possibles casos. 

La caldera seleccionada disposa d’un dipòsit (LCS NG) des del qual va auto-

subministrant-se pellets. Donades les dimensions especificades en la imatge adjunta, 

disposa d’un volum de 0,84 m3. 

Fig.  6.3 Imatge de la caldera de biomassa amb el 
dipòsit de pellets 

Taula 6.1 Models de dipòsit possibles per a la caldera de biomassa (amb vermell el seleccionat) 
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Amb aquest volum, en el cas d’un ús de l’habitatge 

com a segona residència (cas actual) es requeririen 

com a mínim dos subministraments de combustible, 

o bé disposar d’un segon dipòsit que permetés 

reduir l’abastament de pellets en un de sol. 

 

 

 

 

 

 

 Característiques tècniques 

Amb un rendiment del 95% i la màxima qualificació europea (Classe 5 segons EN-

303/5) la caldera seleccionada aconsegueix reduir de forma notable la temperatura 

dels gasos de combustió. Per altre banda, la modulació electrònica permet que el 

règim de funcionament de la caldera s’adapti a les necessitats del moment, 

aconseguint així treballar a un règim de potència reduït i obtenint per tant un major 

estalvi econòmic. A continuació s’adjunten les principals característiques de la caldera: 

 

 

Fig.  6.4 Imatge del dipòsit de pellets 

Taula 6.2 Característiques de les calderes bioclass NG (amb vermell la seleccionada) 
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Com es pot observar el volum de la càmera d’aigua interna a escalfar és de 73L, amb 

un pes total de la caldera de 284 kg, els quals no significaran cap problema estructural 

donades la resistència del forjat. 

 Modulació 

Com ja s’ha esmentat abans, la caldera disposa d’un sistema de control electrònic que 

s’encarrega de controlar la quantitat d’aire que es requereix en funció de la quantitat 

de combustible que s’aporta, aconseguint així la temperatura idònia a l’interior 

d’aquesta depenent de les necessitats que hi hagin en cada moment. 

Aquest control permet tenir unes millors condicions de combustió inclús amb 

potències reduïdes. Com a conseqüència hi haurà un major estalvi energètic i 

econòmic per a l’usuari. Al tenir un ampli rang de modulació, es redueixen els cicles de 

marxa i les parades de la caldera, evitant pèrdues en parada i podent ser instal·lada 

inclús sense dipòsit d’inèrcia. 

 Equipament 

 

La caldera seleccionada compta amb un equip per defecte format pels elements de la 

figura adjunta, de forma opcional es poden afegir altres.  

Els elements per defecte són els necessaris per fer funcionar correctament la caldera. 

Taula 6.3 Llistat de complements de la caldera 
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Pel que fa a elements opcionals, es poden incorporar des d’un sistema d’aspiració CVS 

per tal d’incrementar el tiratge de la caldera, fins una sitja tèxtil complementària al 

dipòsit integrat de pellets. L’ampli ventall d’opcions a triar per tal de millorar el 

funcionament de la caldera instal·lada són un punt més a favor per la seva elecció. 

 Sistema de neteja 

 

La neteja de la caldera es realitza de forma automàtica, disposa d’un conjunt de 

turbuladors que a part de retenir els fums de la combustió, s’encarreguen de la neteja 

de les cendres durant el pas dels fums. 

Aquests turbuladors estan units a l’eix d’un motor mitjançant un sistema de lleves que 

periòdicament provoquen un moviment vertical que permet el netejat dels fums. 

Pel que fa al cremador, disposa d’un sistema de recollida de cendres automàtic. La part 

inferior del cos de combustió del cremador està format per un sistema de neteja que 

de forma periòdica s’ocupa d’enviar les cendres generades en el cremador, cap al 

cendrer. La neteja es realitza durant la combustió, facilitant un millor rendiment a la 

caldera i mantenir el confort de la sala d’instal·lacions. 

 Mides (caldera i dipòsit associat) 

 

Per últim, un altre aspecte que s’ha hagut de tenir en compte en l’elecció de la caldera 

ha estat les seves mides. Donat que la sala d’instal·lacions disposa d’uns 10m2 en total i 

tenint present que la seva entrada és a través de la porta tallafoc d’1m d’amplada, 

l’espai disponible podia implicar complicacions. 

Les mides de la caldera són les següents: 
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Com es pot observar en la figura 6.5, fa 1.3m d’alçada, 0.67m d’amplada i uns 0.8m de 

fondària. Donat que la porta té una amplada d’1m, no hi haurà problema per fer-la 

passar el dia de la instal·lació o per treure-la en cas de reparacions. 

Circuit de la caldera 

 

 

Fig.  6.6 Circuit de funcionament de la caldera 

 

Fig.  6.5 Dimensions de la caldera 
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 Nomenclatura: 

 Descripció 

Bc Bomba de circulació 

Ve Vas d’expansió calefacció 

Vr Vàlvula retenció 

DMt Mòdul de control 

TA Termòstat d’ambient 

 

Taula 6.4 Nomenclatura de les abreviacions de la imatge del circuit de la caldera 

Un cop ja s’han escalfat els 73L d’aigua situats a la càmera interna de la caldera, 

aquesta és enviada, mitjançant dues bombes de circulació Bc independents, per una 

banda cap al serpentí situat a l’interior del dipòsit d’ACS (Ac) i per l’altre cap al circuit 

tancat de calefacció.  

Depenent de la temperatura establerta en els termòstats TA, el mòdul de control DMT 

s’encarregarà de controlar el flux d’aigua calenta cap als radiadors. Un cop aquesta 

hagi complert la seva funció, serà retornada novament cap a la caldera per ser 

escalfada de nou. 

Pel que fa al circuit tancat d’ACS, l’aigua escalfada a la caldera s’encarregarà de 

subministrar el calor necessari a l’aigua situada al dipòsit Ac per tal de crear el salt 

tèrmic desitjat per l’usuari. L’ompliment del dipòsit Ac es realitza mitjançant la 

connexió a la xarxa d’aigua controlada a través de tres elements: Vr com a vàlvula de 

retenció per restringir el pas d’aigua provinent de la xarxa, Vee encarregat de controlar 

la pressió establerta a l’interior del dipòsit Ac durant l’escalfament de l’aigua, i la 

vàlvula de seguretat Vs per evitar la sobrepressió del sistema.   

Els retorns dels dos circuits tancats, s’unifiquen en l’entrada de la caldera de biomassa, 

amb la finalitat d’aconseguir la màxima eficiència energètica. 

 Preu 

La caldera seleccionada té un preu de mercat de 4529,03€ (IVA inclòs) 

 Descripció 

SS Sonda acumulador ACS 

Vs Vàlvula de seguretat ACS 

Vee Vas d’expansió ACS 

Ac Acumulador ACS SANIT 
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Sala d’instal·lacions amb l’aplicació de la millora 

Un cop realitzada la substitució de la caldera de gasoil per la de biomassa, la sala 

d’instal·lacions quedarà amb la següent disposició. 

Com es pot observar en la Fig. 6.7, no hi ha problemes d’espai un cop instal·lats la 

caldera i el dipòsit de pellets. De forma addicional a aquests dos elements, s’ha 

incorporat un acumulador d’ACS estàndard Baxi d’acer inoxidable amb intercanviador, 

i un volum d’emmagatzematge de 200L. 

 

Fig.  6.7 Plànol de la sala d'instal·lacions amb la incorporació de la caldera i el dipòsit acumulador 

 

En les pàgines 48 i 49 de l’annex es poden trobar les dades tècniques i les mides de 

l’acumulador escollit. 
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Aplicació de la millora en el  software CE3X 

A continuació es defineix la millora en el programa CE3X per analitzar  quins canvi es 

produirà en la qualificació energètica de l’edifici. 

 

Obtenint-se així la següent qualificació: 

Com es pot veure en la figura 6.9 s’ha obtingut una qualificació A amb unes emissions 

globals de 5,9 kg CO2/m2. És important remarcar que aquest canvi tant substancial s’ha 

obtingut únicament amb la substitució de la caldera. Òbviament, només s’ha produït 

una modificació respecte el cas base en les emissions de calefacció (cas base amb 42 

kg CO2/m2, qualificació E; amb la mesura 2,3 kg CO2/m2, qualificació A) i en les d’ACS 

(cas base amb 8,9 kg CO2/m2, qualificació G; amb la mesura 0,5 kg CO2/m2, qualificació 

Fig.  6.8 Imatge de la definició de la caldera de biomassa com a nou sistema d'instal·lacions 

Fig.  6.9 Qualificació energètica un cop incorporada la caldera de biomassa 
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A). Tot i això, aquests canvis han sigut tant significatius (i en els apartats on hi havia 

pitjors qualificacions) que han permès la obtenció d’aquesta qualificació. 

Subministrament de biomassa 

L’empresa encarregada del subministrament de pellets és Miravall Energies S.L . 

Situats al municipi d’Agramunt, es troben a una distància d’uns 27 Km respecte 

Sanaüja, una proximitat que permetrà reduir la factura en quant a transport.  

Poden subministrar un ampli ventall de combustibles sòlids, des de biomassa fins a 

llenya i carbó. Pel que fa a biomassa, ofereixen els següents productes: 

 Os d’almàssera sec sense polpa 

 Pellet amb certificació EN PLUS 

 Closques d’ametlles o avellanes 

 Briquetes 100% de fusta sense additius 

artificials 

 

 

 

Pel que fa al tipus de subministrament que duen a terme, s’ha contactat amb ells i han 

informat que utilitzen un sistema de descàrrega pneumàtica. Aquesta es basaria en l’ús 

d’un tub flexible que pot arribar a una longitud de fins a 20m. D’aquesta forma, no hi 

haurien problemes respecte l’abastament de pallets. 

En quant a la quantitat que acostumen a subministrar, poden adaptar-se a les 

necessitats del client, tot i això, a major quantitat demanada, més rendible serà 

l’abastament. 

 

Fig.  6.10 Imatge del proveïdor dels 
pellets: Miravall 
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6.2 Envolupant tèrmica 

6.2.1 Obertures 

Un cop estudiada la substitució de la caldera, es procedeix a l’estudi de les mesures de 

millora a adoptar pel què fa a obertures, que contempla tot el que siguin finestres i 

lluernaris. En el nostre cas tenim un lluernari a la planta golfes i la resta són finestres.  

En primer lloc, particularitzarem la substitució de les finestres en funció de la façana. 

Aquest fet és important tenir-lo en compte perquè la radiació solar incident varia molt 

segons en quina façana ens fixem, per exemple, la façana Sud rep llum directe durant 

totes les hores del dia mentre la Nord no en rep cap hora. 

També serà important la quantitat d’obertures  que tinguin les façanes ja que seran 

més influents en la qualificació final aquelles façanes que tinguin un elevat nombre de 

finestres a les que no en tinguin tantes. 

Els factors a millorar que s’estudiaran per a cadascuna de les obertures seran els 

següents: 

 El vidre: és el factor més important de tots ja que contempla la major part del 

que és el conjunt de la finestra. Se n’haurà de fer un estudi acurat. 

 

 Permeabilitat a l’aire de l’obertura: és el cabal d’aire que deixa passar 

l’obertura. S’expressa en m3/h·m2. Convindrà reduir-la. 

 

 El marc: és un factor a tenir en compte perquè conforma bona part del que és 

la finestra. Se n’estudiarà el percentatge total respecte la finestra i les seves 

propietats. 

 

 Doble finestra: es farà un estudi contemplant la possibilitat de posar dobles 

finestres per tal d’aconseguir un millor aïllament tèrmic i acústic. 
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 Dispositius de protecció solar: s’estudiarà la possibilitat d’incorporar dispositius 

de protecció solar a les finestres per tal que l’energia solar incident es vegi 

reduïda.  

A continuació s’estudiarà individualment cadascun dels factors començant pel vidre. 

Substitució dels vidres 

Abans de començar l’estudi dels possibles vidres que suposin una millora en l’aïllament 

tèrmic i el confort de la vivenda es farà una breu introducció de les propietats dels 

mateixos. 

Propietats dels vidres 

Els vidres de les finestres es caracteritzen principalment per dues propietats: la seva 

transmitància (U) i el factor solar (g).  

La transmitància U és la característica que ens defineix les prestacions d’aïllament 

tèrmic. És la capacitat que té el material per transmetre l’energia en forma de calor. 

Quan més gran sigui més calor transmetrà. 

Per calcular-la primer hem de trobar-ne cadascuna de les resistències tèrmiques (Ri) de 

les diferents capes que formen el vidre. La resistència tèrmica, a diferència de la U, es 

defineix com l’oposició que realitza el material al pas de calor. Quan més gran sigui la 

resistència d’un material menys pas de calor permetrà.   

Així doncs per tal de calcular la U del vidre en qüestió primer hem de saber el valor de 

la resistència de cadascuna de les diferents capes que el conformen. I es calcula com el 

quocient entre el gruix de la capa corresponent i la conductivitat tèrmica del material 

(conducció) [7]: 

    
  

  
 

La U del vidre es calcularà per tant com la inversa del sumatori de les resistències 

tèrmiques de les diferents capes [7]: 
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∑  
 

En quan al factor solar g aquest es defineix com el tant per 1 entre l’energia solar que 

deixa passar el vidre respecte l’energia solar que incideix sobre el mateix.  

   
                         

                      
 

Per plantejar les propietats més convenients dels nous vidres a introduir ens fixem en 

la demanda de calefacció i la demanda de refrigeració. Com es pot observar, un cop 

definit l’estat actual i introduïda la millora de la caldera de biomassa, a nivell energètic 

obtenim els següents resultats: 

 

Tenim una demanda de calefacció de 104,7 KWh/m2 i una demanda de refrigeració de 

18,8 KWh/m2. Es fa palès que la demanda de calefacció és considerablement més gran 

que la de refrigeració.  

En un principi, per tal de millorar l’edifici energèticament, s’havia prioritzat reduir la 

demanda de calefacció perquè es la que té més pes en el cas que s’està tractant, però 

amb la incorporació de la caldera el que fem és cobrir la demanda de calefacció amb 

una emissió un 95% més petita.  

Fig.  6.11 Imatge de la qualificació obtinguda abans de millorar obertures (contant la caldera de biomassa) 
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Per tant, encara que la demanda de calefacció sigui molt més gran que la de 

refrigeració, al reduir la demanda de calefacció les emissions seguiran sent molt 

petites gràcies a la caldera, i és per aquest motiu que l’interès estarà fixat en la 

demanda de refrigeració on la caldera no hi té influència. 

Així doncs, l’objectiu de la substitució de les obertures se centrarà principalment en 

reduir al màxim la demanda de refrigeració ja que la vivenda no disposa d’un equip de 

refrigeració que millori el confort tèrmic a l’estiu. A més, en el cas tractat, la vivenda es 

troba en una zona climàtica D3 on tant els estius com els hiverns són severs. 

Relacionant l’esmentat anteriorment amb les propietats dels vidres, baixar la demanda 

de refrigeració implicarà que els vidres disposin de factors solars (g) petits per tal de 

que l’energia solar incident es vegi reduïda en bona part al penetrar en la vivenda. 

Per altra banda, el fet de tenir un factor solar petit suposarà un contrapunt a l’hivern 

donat que s’aprofitarà menys la calor exterior i per tant la demanda de calefacció es 

veurà augmentada. De totes maneres es cobrirà amb la caldera de biomassa que 

pràcticament no emet gasos contaminants. 

Pel que fa a la transmitància tèrmica del vidre (U) es voldrà que sigui sempre el més 

petita possible perquè sempre interessarà minimitzar al màxim l’intercanvi de calor 

amb l’exterior.  

Vidres vivenda actualment 

Els vidres que dels que disposa la vivenda actualment tenen una transmitància U de 

3,3 
 

   
 i el seu factor solar g és de 0,89. Serà d’interès reduir al màxim les dues 

propietats per les raons anomenades anteriorment. 

Una transmitància U tant alta implica que hi haurà un intercanvi de calor considerable, 

tant a l’hivern com a l’estiu propiciant doncs un augment en les demandes de 

calefacció i refrigeració respectivament. 
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Proposta de substitució dels vidres 

Com s’ha comentat anteriorment, s’ha fet un estudi d’una sèrie de mostres de vidres 

existents al mercat. Els criteris de tria han estat prioritzar aquells amb una 

transmitància tèrmica U més petita ja que ens interessarà sempre que hi hagi el menor 

intercanvi de calor possible i factors solar g diversos. 

A priori, com s’ha comentat abans, seran d’interès aquells vidres amb un factor solar g 

baix, però potser, en el cas de la façana Sud, que hi toca el Sol tot el dia, serà d’interès 

un factor solar g elevat per tal d’aprofitar al màxim l’energia solar a l’hivern, combinat 

amb un dispositiu de protecció solar per tal de reduir l’energia solar incident a l’estiu. 

Els vidres que inicialment s’han escollit per du a terme l’estudi són els següents: 

 U(
 

   
) 

g (en tant per 

u) 

Finstral Plus-Valor 1,1 0,65 

Finstral Super-Valor 0,6 0,54 

Finstral Energy-Valor 0,8 0,62 

Finstral Plus-Valor Mediterran 1,1 0,48 

Finstral Sun-Block 1,1 0,28 

Finstral Sun-Block 3 0,7 0,26 

SGG Climalit Plus XN Bioclean 1,1 0,63 

SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 1,3 0,43 

SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM SUPER 

S 
1,4 0,45 

 

Taula 6.5 Vidres preseleccionats 

Fent un anàlisi comparatiu basant-nos en els criteris abans esmentats seleccionarem 

els següents vidres per tal de fer un estudi comparatiu més acurat i precís: 
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 U(
 

   
) 

g (en tant per 

u) 

SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM SUPER 

S * 
1,4 0,45 

Finstral Plus-Valor 1,1 0,65 

Finstral Energy-Valor 0,8 0,62 

Finstral Super-Valor 0,6 0,54 

Finstral Sun-Block 3  0,7 0,26 

* Se sotmetrà també a estudi per provar que una transmitància U elevada implica una demanda de calefacció i 

refrigeració més gran.  

Taula 6.6 Vidres seleccionats que se sotmetran a comparació 

A primera vista el vidre que sembla amb millors propietats és el Finstral Sun-Block 3, 

tot i que hi hagi vidres que tinguin una transmitància més baixa, globalment i tenint en 

compte les dues propietats a la vegada el vidre Finstral Sun-Block 3 és el que més 

s’apropa a l’ideal que es busca. 

Caldrà però comprovar-ho amb el programa CE3X valorant el descens o augment en les 

demandes que suposen els diferents vidres en cadascuna de les façanes. 

Permeabilitat a l’aire de l’obertura 

La permeabilitat de l’obertura es defineix com el cabal d’aire o la capacitat de pas 

d’aire que permet l’obertura i s’expressa en m3/h·m2. Quan més baixa sigui menys 

infiltracions d’aire hi hauran per l’obertura. Interessaran per tant, valors petits.  

La permeabilitat de la que disposen les finestres en l’estat actual és estanca, de 50 

m3/h·m2. És una permeabilitat correcta però s’intentarà arribar a una permeabilitat 

classe 2 (estàndard UNE-EN 12207). Tenim a continuació establertes les classes de 

permeabilitat segons el seu valor, és una nomenclatura establerta per la UNE. 
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El marc 

Pel que fa al marc es contemplaran principalment dos factors: el percentatge de marc 

respecte al total de la finestra i la transmitància tèrmica. 

El percentatge de marc normalment es voldrà reduir perquè la transmitància del marc 

sol ser pitjor que la del vidre.  

Respecte a la transmitància serà d’interès que sigui el més petita possible per reduir la 

transmissió de calor que passa pel marc. 

Doble finestra 

La doble finestra com indicar el seu propi nom, es la inclusió de dues finestres on n’hi 

posaries una amb una càmera d’aire que les separa. És a dir estaria conformada per 

dos marcs i dos vidres. 

 

 

 

 

 

Taula 6.7 Classes de permeabilitat 

Fig.  6.12 Exemple de doble finestra 
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S’estudiarà la possibilitat d’ubicar dobles finestres en les diferents obertures de la 

vivenda i comprovar si són viables en funció de l’estructura i el gruix de les parets de la 

mateixa. 

Dispositius de protecció solar 

Els dispositius de protecció solar són tots aquells elements que serveixen per evitar 

que incideixi la radiació solar directament sobre la finestra fent ombra sobre la 

mateixa.  

És un factor que ens interessarà sobretot en èpoques de calor. Els voladissos, les 

reculades o els tendals en serien alguns exemples. 

 

 

 

 

  

 

Fig. 6.1 Exemples de dispositius solars: Voladís (dalt-esquerra), Reculada (dalt-dreta) i Tendal (a baix) 
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Per tal de fer un estudi més acurat, tal com s’ha esmentat abans, es procedirà a valorar 

la substitució de les finestres en funció de la façana. Se seguirà el mateix ordre que en 

la presentació dels factors a tenir en compte explicats anteriorment: vidre, 

permeabilitat, marc, doble finestra i dispositius de protecció solar. 

Es començarà amb l’estudi de les finestres de la façana Nord. 

Estudi de les demandes pels diferents tipus de vidres en les obertures de la façana 

Nord 

Es tenen dues obertures situades a la façana Nord:  

 Balconera situada a la planta primera de 1,34m de longitud i 2,2m d’alçada. 

 Finestra situada a la planta segona de 1m de longitud i 1,33m d’alçada. 

A continuació tenim una taula amb els diferents vidres que s’han agafat per fer l’estudi 

comparatiu on s’indica la seva transmitància, el seu factor solar, l’estalvi en la 

demanda de calefacció (en tant per cent) que suposaria substituir els vidres de la 

façana nord pel tipus de vidre en qüestió, l’estalvi en la demanda de refrigeració i 

l’estalvi total anual sumant calefacció i refrigeració en KWh per quantificar l’estalvi 

energètic en unitats d’energia.  

Obertures Nord U (
 

   
) 

g (en tant 

per u) 

Estalvi 

Demanda de 

Calefacció 

Estalvi 

Demanda de 

Refrigeració 

Nova 

Qualificació 

* 

SGG Climalit Plus 

Planitherm Super 

S 

1,4 0,45 0,2% 2,7% 5,9 

Finstral Plus-Valor 1,1 0,65 1,2% 1,1% 5,8 

Finstral Sun-Block 

3 
0,7 0,26 0,3% 4,3% 5,8 

Finstral Super-

Valor 
0,6 0,54 1,3% 2,1% 5,8 
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Finstral Energy-

Valor 
0,8 0,62 1,5% 1,1% 5,8 

*Es parteix d’una qualificació inicial de 5,9 

Taula 6.8 Influència dels diferents tipus de vidre sobre les demandes i qualificació en la façana Nord  

S’observa una escassa variació en la qualificació final per a qualsevol dels vidres. Les 

raons d’aquest fet són que, en primer lloc la façana Nord només consta de dues 

finestres i també que degut a la caldera de biomassa, com que no emet gasos 

contaminants per molt que reduïm la demanda de calefacció això no es veu reflectit en 

la qualificació final perquè al final el que es valora són les emissions de gasos 

contaminants a l’exterior i aquests són mínims. 

S’ha escollit el vidre Finstral Sun-Block 3 (mirar pàgina 53 de l’annex) perquè és el que 

aconsegueix una major reducció en la demanda de refrigeració que és el que s’ha 

prioritzat en aquest cas. 

Es tracta d’un triple vidre (4-10-4-12-6), amb dues càmeres d’aire omplertes amb argó 

per tal de reduir la transmitància i amb control solar que és el motiu pel qual té un 

factor solar tant baix.  

Es tracta d’un vidre reflectant, és a dir, que en comptes d’absorbir l’energia exterior 

que li arriba  la reflecteix cap en fora i deixa que una molt petita part entri (Veure Fig.  

6.13 Esquema il·lustratiu de la tipologia de la finestra Sun-Block). Això produeix que 

faci efecte mirall quan es mira des de l’exterior. 
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Fig.  6.13 Esquema il·lustratiu de la tipologia de la finestra Sun-Block  

 

 

Taula 6.9 Propietats del vidre Sun-Block 3 

Segons la fitxa tècnica la transmitància del vidre Sun-Block 3 és de 0,6 W/m2K però 

com s’ha indicat abans s’ha pres de 0,7 W/m2K. 

Permeabilitat a l’aire de les finestres de la façana Nord 

En les fitxes tècniques no s’especifica la permeabilitat però si que es va parlar amb el 

fabricant i va assegurar que la permeabilitat era inferior a 27m3/h·m2. És per això que 

s’ha pres una permeabilitat  classe 2. 
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Marc de les finestres de la façana Nord  

S’ha parlat amb el fabricant per tal de reduir al màxim la transmitància del marc. La 

transmitància del conjunt és de 1 W/m2K. Comptant que el marc ocupa un 30% del 

total de la finestra, la transmitància individual del marc és de 1,7 W/m2K. 

Estudi de la incorporació d’una doble finestra en les obertures de la façana Nord 

Un cop escollit els vidres i el marc, s’ha procedit a l’estudi d’incorporació de dobles 

finestres. S’ha fet un estudi per comprovar si es produeix un estalvi en les demandes 

amb la incorporació de dobles finestres, mirant els casos de vidre simple i vidre doble. 

Els resultats són els següents: 

Obertures Nord 
Estalvi demanda de 

calefacció 

Estalvi demanda de 

refrigeració 
Nova Qualificació* 

Vidre simple 0 % 0,57% 5,7 

Vidre doble 0 % 0,57% 5,7 

*Es parteix d’una qualificació inicial de 5,7 

Taula 6.10 Influència de la doble finestra sobre la demanda i la qualificació en la façana Nord 

Interpretant els resultats obtinguts s’observa que hi ha una disminució de la demanda 

de refrigeració però es descarta la incorporació de dobles finestres perquè el cost de 

l’operació és pràcticament del doble i per tant es consideraria una opció inviable. 

Cal destacar també que a nivell ergonòmic una doble finestra pot arribar a ser 

incòmode en moments on s’hagi de ventilar la casa o haver d’obrir la finestra per 

alguna emergència. 

Dispositius de protecció solar per a les finestres de la façana Nord 

En el cas de la façana Nord no es planteja la incorporació de dispositius de protecció 

solar perquè no rep llum solar directe en cap hora del dia. 
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Qualificació finestres façana Nord 

Fig.  6.14 Qualificació obtinguda amb la incorporació de les finestres de la façana Nord (contant la 
caldera) 

Un cop substituïdes les finestres de la façana Nord s’observa que s’ha passat d’un 5,9 a 

un 5,6 però el més important és la reducció del 6,7 % en la demanda de refrigeració 

per tal de millorar el confort de la vivenda a l’estiu. 

A continuació s’estudiaran les obertures de la façana Sud. Es començarà pels 

dispositius de protecció solar ja que aquest factor pot condicionar l’elecció del vidre. 

Els motius d’aquest canvi en l’ordre d’explicació i d’implementació són perquè per 

exemple si suposem que no disposem de cap dispositiu de protecció solar, el que ens 

interessarà més serà un factor solar baix per tal de que els raigs incidents es vegin 

reduïts al penetrar el vidre. 

En canvi si disposem d’un dispositiu de protecció solar alt podrem escollir un vidre que 

escalfi més a l’hivern i que a l’estiu, gràcies al dispositiu de protecció solar no permeti 

el pas de calor. 

Per tant, s’alterarà l’ordre per tal d’obtenir un resultat coherent i veraç. 
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Estudi de la incorporació de dispositius solars en la façana Sud 

La façana Sud està conformada per una única finestra en la planta golfes tractant-se 

d’un finestral de dimensions considerables, concretament d’una longitud de 2,29m i 

una alçada de 2,1m.  

És clar que en aquest cas es voldran incorporar dispositius de protecció solar donat 

que la façana Sud radiació solar incident durant totes les hores del dia. El dispositiu de 

més fàcil instal·lació i també que garanteix una molt bona qualitat d’ombra és el 

tendal. 

S’ha escollit el tendal Visombra FS6000 (fitxa tècnica a la pàgina 58 l’annex) que està 

fet de material opac i pot arribar a un angle de desplegament de 180º per proveir 

d’ombra totalment en situacions en les que el Sol estigui baix. 

Estudi de les demandes pels diferents tipus de vidres en les obertures de la façana Sud 

Un cop tingut en compte el tendal es procedirà a l’estudi de selecció del vidre més 

adient tenint en compte els criteris abans esmentats i la influència del tendal. A 

continuació tenim els diferents tipus de vidres utilitzats per a la selecció amb els 

corresponents resultats: 

 

Finestral Sud U (
 

   
) 

g (en tant 

per u) 

Estalvi 

Demanda de 

Calefacció 

Estalvi 

Demanda de 

Refrigeració 

Nova 

Qualificació* 

SGG Climalit Plus 

Planitherm Super 

S 

1,4 0,45 -1,6% 14,3% 5,3 

Finstral Plus-

Valor 
1,1 0,65 1,8% 13,7% 5,2 

Finstral Sun-Block 

3 
0,7 0,26 -3,6% 14,9% 5,3 
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Finstral Super-

Valor 
0,6 0,54 0,9% 13,7% 5,2 

Finstral Energy-

Valor 
0,8 0,62 1,9% 13,7% 5,2 

* Es parteix d’una qualificació de 5,6  

Taula 6.11 Influència dels diferents tipus de vidre sobre les demandes i qualificació en la façana Sud 

Es decideix escollir el vidre Finstral Energy-Valor (mirar pàg. 52 de l’annex) perquè és el 

que té millor balanç parlant en termes globals de demanda i ajudarà sobretot a l’hivern 

a aprofitar l’energia solar exterior perquè té una g elevada. 

 

Fig.  6.15 Esquema il·lustratiu del vidre Finstral Energy-Valor  
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Taula 6.12 Propietats del vidre Energy-Valor  

Com es pot observar en la Taula 6.12 Propietats del vidre Energy-Valor  el vidre de 

tipus Energy-Valor seleccionat està format per un triple vidre (4-12-4-12-4) amb dues 

càmeres omplertes d’argó que permeten assolir un valor de transmitància molt petit 

tal com U=0,8 W/m2K.  

En cas de no tenir dispositiu de protecció solar aquesta opció seria totalment inviable 

perquè a l’estiu la demanda de refrigeració es veuria considerablement augmentada 

però al disposar del tendal la reducció en la demanda de refrigeració és molt propera a 

la del vidre Sun-Block 3. 

Permeabilitat a l’aire de les finestres de la façana Sud 

En les fitxes tècniques no s’especifica la permeabilitat però si que es va parlar amb el 

fabricant i va assegurar que la permeabilitat era inferior a 27m3/h·m2. És per això que 

s’ha pres una permeabilitat  classe 2. 

Marc de les finestres de la façana Sud  

S’ha parlat amb el fabricant per tal de reduir al màxim la transmitància del marc. La 

transmitància del conjunt és de 1,1 W/m2K. Comptant que el marc ocupa un 30% del 

total de la finestra, la transmitància individual del marc és de 1,8 W/m2K.  

 



Estudi patològic i energètic d'un habitatge unifamiliar                                                        Pàg. 107 

 

 
Joan González de Agüero Vega 
Lambert Grange Vilà 

 

Estudi de la incorporació d’una doble finestra en la finestra de la façana Sud 

Un cop escollit els vidres i el marc, s’ha procedit a l’estudi d’incorporació de dobles 

finestres. S’ha fet un estudi per comprovar si es produeix un estalvi en les demandes 

amb la incorporació de dobles finestres, mirant els casos de vidre simple i vidre doble. 

Els resultats són els següents: 

Finestral Sud 
Estalvi demanda de 

calefacció 

Estalvi demanda de 

refrigeració 
Nova Qualificació* 

Vidre simple -1,7 % 0,7% 5,2 

Vidre doble -2,3 % 0,7% 5,3 

* Es parteix d’una qualificació de 5,2 

Taula 6.13 Influència de la doble finestra en la demanda i la qualificació de la façana Sud 

Interpretant els resultats obtinguts es descarta la incorporació de dobles finestres 

perquè no milloren l’edifici energèticament sinó que l’empitjoren. Redueixen el pas de 

l’energia solar exterior i és per això que la demanda de calefacció i la de refrigeració es 

veuen augmentada i disminuïda respectivament. Es veu per això que, sobretot la 

disminució en la demanda de refrigeració, és ínfima. 

Qualificació finestres façana Sud 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.16 Qualificació obtinguda amb la incorporació de les finestres de les façanes Nord i Sud (contant 
la caldera) 
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S’observa una millora sobretot en la refrigeració de quasi un 20% per tal de complir 

amb l’objectiu del confort tèrmic a l’estiu. També hi ha hagut una reducció en la 

demanda de calefacció respecte l’última millora que, encara que la caldera de 

biomassa ho pugui fàcilment substituir sempre és millor si es pot aprofitar l’energia 

solar exterior directament del Sol. 

A continuació s’estudiaran els diferents factors a tenir en compte per a la substitució 

de les obertures de la façana Est. 

Estudi de les demandes pels diferents tipus de vidres en les obertures de la façana Est 

La façana Est està conformada per dos tipologies de finestres: 

 Balconera situada a la planta primera de 1,01m longitud i 2,19m d’alçada. 

 Cinc finestres distribuïdes per les plantes baixa, primera i segona amb la 

mateixa tipologia: 1m de longitud i 1,33m d’alçada. 

Així doncs, la façana Est és la que té una major superfície de vidre i per tant, la més 

rellevant en la influència sobre les demandes. 

S’han agafat les mateixes mostres de vidres per tal de quin és de més interès a l’hora 

de millor l’edifici energèticament en general i també en la reducció de la demanda de 

refrigeració: 

Obertures Est U (
 

   
) 

g (en tant 

per u) 

Estalvi 

Demanda de 

Calefacció 

Estalvi 

Demanda de 

Refrigeració 

Nova 

Qualificació* 

SGG Climalit Plus 

Planitherm Super 

S 

1,4 0,45 2,1% 15,2% 4,8 

Finstral Plus-

Valor 
1,1 0,65 3,8% 6,6% 5 

Finstral Sun-Block 

3 
0,7 0,26 2,9% 22,5% 4,6 
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Finstral Super-

Valor 
0,6 0,54 4,5% 10,6% 4,8 

Finstral Energy-

Valor 
0,7 0,62 4,7% 8% 4,9 

* Es parteix d’una qualificació inicial de 5,2. 

Taula 6.14 Influència dels diferents tipus de vidre sobre les demandes i qualificació en la façana Est 

 

Observant la taula 6.14 de les tipologies de vidre és clar que la millor opció tant 

globalment (qualificació de 4,6) com basant-nos en els criteris establerts de reduir la 

demanda de refrigeració la millor opció és el vidre Finstral Sun-Block 3 que també s’ha 

escollit per a la façana Nord. 

És un canvi notori ja que ja es ve d’un seguit de millores en l’envolupant i tot i així s’ha 

aconseguit reduir en un 22,5% la demanda de refrigeració. És un resultat molt 

satisfactori. 

Com s’ha esmentat abans el fet de tenir 6 de les 10 finestres en la façana Est fa que 

tingui d’una influència molt considerable com s’ha vist als resultats. 

Permeabilitat a l’aire de les finestres de la façana Est 

En les fitxes tècniques no s’especifica la permeabilitat però si que es va parlar amb el 

fabricant i va assegurar que la permeabilitat era inferior a 27m3/h·m2. És per això que 

s’ha pres una permeabilitat  classe 2. 

Marc de les finestres de la façana Est  

S’ha parlat amb el fabricant per tal de reduir al màxim la transmitància del marc. La 

transmitància del conjunt és de 1 W/m2K (Mirar pàg. 56 de l’annex) . Comptant que el 

marc ocupa un 30% del total de la finestra, la transmitància individual del marc és de 

1,7 W/m2K. 
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Estudi de la incorporació d’una doble finestra en les finestra de la façana Est 

Un cop escollit els vidres i el marc, s’ha procedit a l’estudi d’incorporació de dobles 

finestres. S’ha fet un estudi per comprovar si es produeix un estalvi en les demandes 

amb la incorporació de dobles finestres, mirant els casos de vidre simple i vidre doble. 

Els resultats són els següents: 

Obertures Est 
Estalvi demanda de 

calefacció 

Estalvi demanda de 

refrigeració 
Nova Qualificació* 

Vidre simple 0,2 % 5,1% 4,1 

Vidre doble 0,4 % 7,1% 4,1 

*Es parteix d’una qualificació inicial de 4,1 

Taula 6.15 Influència de la doble finestra en la demanda i la qualificació per la façana Est 

 

Tot i que és cert que es produeix una reducció en ambdós demandes es considera 

escassa ja que es produeix pel gran nombre d’obertures que conté la façana Est i pel 

cost que suposa instal·lar dobles finestres en cadascuna de les 6 obertures que hi ha a 

la façana Est, no es contempla una millora prou considerable en les demandes com per 

tenir en compte aquesta opció. 

Cal destacar també que a nivell ergonòmic una doble finestra pot arribar a ser 

incòmode en moments on s’hagi de ventilar la casa o haver d’obrir la finestra per 

alguna emergència. 
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Qualificació finestres façana Est 

 

Fig.  6.17 Qualificació obtinguda amb la incorporació de les finestres de les façanes Nord, Sud i Est 
(contant la caldera) 

Com es pot observar en la figura 6.17 s’ha produït un reducció molt considerable tant 

en la demanda de calefacció com en la de refrigeració, arribant la de refrigeració a 

resultats de pràcticament un 50% menys que inicialment.  

Respecte l’última millora en l’envolupant la demanda de calefacció ha passat d’un 

2,5% d’estalvi a un 8,1.  

A continuació es procedeix a implementar l’última mesura de millora dins d’obertures, 

el lluernari de la planta golfes. 

Estudi de les demandes pels diferents tipus de vidres en el lluernari 

El lluernari té unes dimensions d’1m x 1m. 

S’han agafat les mateixes mostres de vidres per tal de quin és de més interès a l’hora 

de millor l’edifici energèticament en general i també en la reducció de la demanda de 

refrigeració: 
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* Es parteix d’una qualificació inicial de 4,2. 

 

Com es pot observar en la taula 6.16 l’opció clarament més favorable a nivell energètic 

global donada la seva bona qualificació que ve propiciada per una reducció en la 

demanda de refrigeració molt considerable és l’elecció del vidre Finstral Sun-Block 3, 

com abans amb les façanes Nord i Est. 

Gràcies al seu factor solar petit degut a la capa infiltrada que permet el control solar 

aquest tipus de vidre permet arribar a aquests nivells d’estalvi en la demanda de 

refrigeració que es poden observar tant en el lluernari com en les façanes Nord i Est. 

Permeabilitat a l’aire de les finestres de la façana Est 

En les fitxes tècniques no s’especifica la permeabilitat però si que es va parlar amb el 

fabricant i va assegurar que la permeabilitat era inferior a 27m3/h·m2. És per això que 

s’ha pres una permeabilitat  classe 2. 

Lluernari U (
 

   
) 

g (en 

tant per 

u) 

Estalvi 

Demanda de 

Calefacció 

Estalvi 

Demanda de 

Refrigeració 

Nova 

Qualificació* 

SGG Climalit 

Plus Planitherm 

Super S 

1,4 0,45 -0,7% 9,2% 4,1 

Finstral Plus-

Valor 
1,1 0,65 0,1% 5,1% 4,1 

Finstral Sun-

Block 3 
0,7 0,26 -1,1 13,26% 4 

Finstral Super-

Valor 
0,6 0,54 -0,1% 7,1% 4,1 

Finstral Energy-

Valor 
0,7 0,62 0,2% 5,1% 4,1 

Taula 6.16 Influència dels diferents tipus de vidre sobre les demandes i qualificació pel Lluernari 
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Marc de les finestres de la façana Est 

S’ha parlat amb el fabricant per tal de reduir al màxim la transmitància del marc. La 

transmitància del conjunt és de 1 W/m2K. Comptant que el marc ocupa un 10% del 

total de la finestra, la transmitància individual del marc és de 1,7 W/m2K. 

Qualificació lluernari 

 

 

 

 

 

 

Un cop fetes totes les millores en l’envolupant tèrmica i comptant la substitució de la 

caldera s’observen uns resultats que compleixen amb escreix els objectius especificats 

a l’inici de la implementació de les millores en les obertures. 

S’observa un petit augment en la demanda de calefacció respecte la última millora s’ha 

passat d’un 8,1% d’estalvi a un 7,1, però el canvi ve en la demanda de refrigeració que, 

un cop més, ha tornat a disminuir aconseguint unes xifres molt bones: Amb les 

millores en les obertures s’ha aconseguit reduir en més d’un 55% la demanda de 

refrigeració. 

Es pot concloure doncs que s’ha complert amb els objectius establerts al plantejament 

inicial d’aquest apartat.  

Fig.  6.18 Qualificació obtinguda amb la incorporació de totes les noves obertures (contant la caldera) 
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6.2.2 Altres propostes 

S’han plantejat un seguit de millores pel que fa a aïllament tèrmic a més de les 

finestres, per provar si realment servirien per reduir en bona mesura la demanda. Serà 

una tasca difícil donat que l’habitatge ja disposa d’una bona envolupant en quan a 

murs i façana i encara més amb la substitució de les obertures.  

Cal afegir també que l’addició d’aïllament interior redueix l’espai habitable ja que ha 

de tenir un cert gruix si es vol que sigui d’utilitat i que amb les mesures de la caldera i 

de la substitució dels vidres ja s’obté una eficiència energètica molt destacable. (4 kg 

CO2/m2) 

És per aquestes raons que es va voler estudiar en primera instància quines eren les 

mesures per defecte que ens plantejava el programa CE3X i estudiar-ne la seva 

viabilitat i, en cas de ser realment bones se n’estudiaria la possibilitat d’adquirir-les o 

de fer una recerca més enllà de l’oferta pel programa.  

Cal destacar també que el criteri que se segueix prioritzant és el mateix que en el cas 

de les obertures, que és minimitzar al màxim la demanda de refrigeració per tal 

d’aconseguir un millor confort tèrmic a l’estiu. Les mesures proposades són l’addició 

d’aïllament en façana tant exterior com interior i l’addició d’aïllament tèrmic en 

coberta i al terra. 

 Addició d’aïllament tèrmic en façana per l’exterior 

 

Com es pot observar en la figura 6.19, l’opció d’addició d’aïllament tèrmic en façana 

per l’exterior implica una reducció molt important de la calefacció, no tant de la 

refrigeració. Utilitzant el complement de solucions Saint Gobain, es proposen dos tipus 

de solucions en aquest sentit, aïllament exterior per façana ventilada o bé mitjançant 

SATE. Tant una opció com l’altre han sigut descartades per a l’edifici objecte, ja que al 

tractar-se d’un edifici pertanyent al catàleg de patrimoni protegit per l’Ajuntament de 

Sanaüja, tant l’habitatge en qüestió com els edificis situats al seu entorn, han de seguir 

una sèrie de condicions urbanístiques estètiques (Mirar pàgina 62 NNSS Sanaüja Zona 

nucli vell.pdf de l’annex) les quals impedeixen l’aplicació de l’aïllament exterior 
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esmentat, ja que comportaria la “infracció” de la normativa establerta per 

l’Ajuntament de Sanaüja. 

 

 Addició d’aïllament tèrmic en façana per l’interior 

 

Seguint amb les altres opcions proposades, es realitza una valoració de l’addició 

d’aïllament tèrmic en façana per l’interior, utilitzant de nou el complement de 

solucions Saint Gobain, amb  la opció d’aplicar un extradossat directe per l’interior 

amb 4cm de gruix. Com es pot observar en la figura el canvi que es produeix en 

demanda de refrigeració és d’un 5%, una xifra que no és dolenta però que, tenint en 

compte que recobreix tota l’envolupant, no és prou considerable com per portar a 

terme l’operació. El fet de perdre espai en tot l’habitatge fa que s’acabi descartant 

aquesta proposta.  

 

Fig.  6.20 Qualificació obtinguda amb la incorporació de l'aïllament de façana interior (contant caldera i 
obertures) 

 

Fig.  6.19 Qualificació obtinguda amb la incorporació de l'aïllament de façana exterior (contant 
caldera i obertures) 



Estudi patològic i energètic d'un habitatge unifamiliar                                                        Pàg. 116 

 

 
Joan González de Agüero Vega 
Lambert Grange Vilà 

 

 Addició d’aïllament tèrmic en coberta 

 

Pel que fa a la tercera proposta, afegir aïllament tèrmic en la coberta, actuant de la 

mateixa forma que amb les dues primeres opcions, aplicant un aïllament de sorra de 8 

cm junt amb una placa Phonique 15 de guix laminat amb cartró de doble cara, s’obté 

únicament un canvi en la demanda de refrigeració del 0,7% (mirar figura 6.21),. Per 

tant, com en el cas anterior, la millora de la coberta queda descartada.  

 

Fig.  6.21 Qualificació obtinguda amb la incorporació de l'aïllament interior de la coberta (contant 
caldera i obertures) 

 

 Addició d’aïllament tèrmic del terra 

 

Per últim, es proposa un aïllament tèrmic del terra, el qual en el cas de l’edifici objecte 

aquest s’aplicaria en el forjat situat entre la planta baixa (Pàrquing – NH) i la primera 

planta (ja habitable). Aquesta intervenció consisteix en la instal·lació d’un terra flotant 

en sec formades per plaques de guix reforçat sobre la base d’un aïllament tèrmic 

específic per soleres de llana mineral. La solució s’acaba amb ceràmica, PVC, parquet o 

altres acabats. Així doncs, com en les altres dues propostes, el baix estalvi energètic 

que implica tal acció i sobretot l’empitjorament en demanda de refrigeració, 

condueixen a descartar-la. (Fig. 6.22) 
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Fig.  6.22 Qualificació obtinguda amb la incorporació de l'aïllament al terra (contant caldera i obertures) 

 

6.3 Complements en la instal·lació: Energia fotovoltaica 

L’energia solar fotovoltaica és una font d’energia que produeix electricitat de font 

renovable, obtinguda directament a partir de la radiació solar mitjançant un dispositiu 

semiconductor denominat cèl·lula fotovoltaica. El material més utilitzat per la seva 

creació és el silici. 

Principi de funcionament 

La conversió fotovoltaica s’explica a través de l’efecte fotoelèctric, el qual permet la 

conversió d’energia lumínica solar a elèctrica. El seu funcionament es basa en el fet 

que en el semiconductor exposat a la llum, un fotó “arrenca” un electró (n), deixant a 

la vegada un forat (p) en l’àtom excitat. Aquest electró lliure troba de nou un altre 

forat per recuperar l’estat inicial, obligant-lo d’aquesta forma a avançar cap al costat 

oposat del material. La recombinació dels electrons i els forats, permetran la creació 

de la diferència de potencial desitjada per produir energia. 

Per aconseguir aquest objectiu, es crea un camp elèctric permanent, el qual té lloc a 

través d’una unió pn, entre dos capes dopades (p i n). Com es pot observar en la figura 

6.23, en la unió pn s'hi ubiquen tres regions: 

 Regió n: en ella hi ha un major nombre d’electrons lliures que en una capa de 

silici pur, d’aquí el nom de dopatge n (negative).  

 Zona SCR (Space Charge Region): espai en el qual es produeix la diferencia de 

potencial 
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 Regió p: espai on hi ha un menor nombre d’electrons lliures que en una capa de 

silici pur, regió de dopatge p (positive). 

En el moment de la creació 

de la unió pn, els electrons 

lliures de la capa n entren a 

la regió p, recombinant-se 

amb els forats d’aquest 

espai. D’aquesta forma, hi 

haurà una major càrrega 

positiva en la regió n i una 

major negativa en la regió p, 

creant-se així un camp 

elèctric E de n cap a p. 

Aquest camp farà de la zona 

SCR un díode, el qual 

permetrà el moviment dels 

electrons només en una 

direcció de p a n, mentre que pels forats el moviment serà en sentit contrari. 

 

Estat actual de l’energia fotovoltaica a Espanya 

Al tractar-se d’un dels països amb major irradiació solar d’Europa, hi ha una major 

rendibilitat a l’aplicació d’aquest tipus d’energies renovables que en altres països del 

continent. 

Gràcies a la regulació creada pel govern central el 2004 eliminant les barreres 

econòmiques per a la connexió de les energies renovables a la xarxa elèctrica i al 

posterior RD 661/2007, Espanya va ser el 2008 un dels països amb major potencia 

instal·lada fotovoltaica d’Europa, amb 2708 MW instal·lats en un sol any. 

Fig.  6.23 Funcionament interior d'una cèl·lula fotovoltaica [5] 



Estudi patològic i energètic d'un habitatge unifamiliar                                                        Pàg. 119 

 

 
Joan González de Agüero Vega 
Lambert Grange Vilà 

 

Tot i això, amb l’esclat de la bombolla immobiliària i la posterior crisi econòmica, junt 

amb posteriors legislacions del sector, es produí un decreixement considerable en la 

construcció de noves plantes fotovoltaiques, instal·lant-se únicament en el 2009 19 

MW, en el 2010 420 MW i 354 MW en el 2011. A partir del 2012 el govern paralitzà la 

creació de noves centrals fotovoltaiques. 

Prenent les dades de Red Eléctrica de España a l’any 2014 a Catalunya, la generació 

d’energia solar fotovoltaica suposava tan sols un 5% del total. Com es poden veure en 

els gràfics adjunts (Fig. 6.24), l’estat actual general de les renovables enfront dels 

combustibles fòssils a Catalunya segueix sent precari. 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  6.24 Ús dels diferents tipus d'energies a Catalunya 
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Funcionament 

Les cèl·lules fotovoltaiques es connecten en sèrie i en paral·lel per formar els panells 

fotovoltaics. Al seu torn, els panells es connecten en sèrie i en paral·lel per assolir els 

nivells de tensió i corrent desitjats en l’aplicació. Típicament, l’arranjament complet 

dels panells té una característica corrent-tensió per a unes condicions de 

funcionament determinades (radiació solar, temperatura ambient, etc).  

 

 

 

 

S’observa que la màxima potència que es pot extreure de l’arranjament es correspon 

amb una tensió i un corrent concrets (els del punt de màxima potència PMP). La 

característica corrent-tensió i el PMP corresponent, canvien amb les condicions de 

funcionament. 

Fig.  6.25 Gràfics de comparació dels diferents tipus d’energies 

Fig.  6.26 Esquema sistema fotovoltaic (esquerra) i gràfic V-I del propi (dreta) [5] 
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Aquests arranjaments de panells es poden fer servir per proveir energia elèctrica a 

sistemes propis (sistemes fotovoltaics autònoms) o per enviar l’energia a la xarxa 

elèctrica (sistemes fotovoltaics connectats a xarxa). 

Així doncs, tenim dues possibles opcions de funcionament: 

 Sistemes fotovoltaics autònoms 

 

El convertidor 1 regula la tensió Vpv perquè l’arranjament de panells treballi en el punt 

de màxima potència i injecta l’energia extreta a la bateria. 

El convertidor 2 genera una tensió alterna regulada Vk (per exemple 230V, 50Hz) a 

partir de Vbat i permet alimentar les càrregues d’alterna amb l’energia 

emmagatzemada a la bateria. 

 

 Sistemes fotovoltaics connectats a xarxa 

 

 

 

 

El convertidor 1 regula la tensió Vpv perquè l’arranjament de panells treballi en el punt 

de màxima potència i injecta l’energia extreta a la xarxa amb factor de potència unitari.  

 

Fig.  6.27 Esquema de funcionament de sistemes fotovoltaics que emmagatzemen la seva energia en 
una bateria [5] 

Fig.  6.28 Esquema de funcionament d'un sistema fotovoltaic que entrega l'energia a la xarxa elèctrica 
[5] 



Estudi patològic i energètic d'un habitatge unifamiliar                                                        Pàg. 122 

 

 
Joan González de Agüero Vega 
Lambert Grange Vilà 

 

Aplicació a l’edifici objecte 

La única zona disponible per instal·lar en l’edifici objecte les plaques fotovoltaiques 

destinades a complementar la producció energètica de la caldera de biomassa, està 

situada a la coberta. Tot i això al ser a dues aigües, tan sols serviria la cara orientada a 

Sud, ja que l’altre meitat de la coberta al estar orientada a Nord no rebria la incidència 

solar necessària per al correcte funcionament de la instal·lació fotovoltaica.  

Així doncs, la superfície útil destinada a la producció solar fotovoltaica estarà compresa 

en uns 10 m2, condicionats a la forma de la teulada. Com es pot observar en la figura 

6.29, hi ha dues zones disponibles orientades a Sud: 

 Zona 1): 2,27m (ample) x 2,91m (alt) 

 Zona 2): 2,61m (ample) x 1,36m (alt)  

 

Es disposa per tant d’un total de 10 m2 aproximadament per fer la instal·lació de les 

plaques. 

 

Fig.  6.29 Plànol CAD de la zona d'instal·lació de plaques fotovoltaiques a la planta golfes 



Estudi patològic i energètic d'un habitatge unifamiliar                                                        Pàg. 123 

 

 
Joan González de Agüero Vega 
Lambert Grange Vilà 

 

Viabilitat de la proposta 

Escollint el model A150P de la marca Atersa (mirar catàleg en la pàg. 64 de l’annex), 

amb unes mides de 1,476x0,659x0,035 m, es podrien arribar a col·locar fins a 9 

plaques en la zona esmentada de la coberta. 

Amb un preu unitari de 259€, implicaria uns costos de 2331€ en quant a material. Junt 

amb aquesta despesa hi hauria els costos associats a la instal·lació, la qual seria força 

complicada. 

Per una banda, es requeririen de suports que fixessin les plaques elevades per sobre 

de les teules ceràmiques. Aquests haurien d’estar collats al forjat de la coberta 

inclinada per tal d’assegurar la seva correcta fixació. Dur a terme aquesta acció, 

implicaria foradar les diferents capes que conformen el forjat, entre elles l’aïllament. 

Això comportaria el desmuntat de l’ala sud de la coberta i un cop realitzades les 

fixacions s’hauria de col·locar una nova impermeabilització, junt amb una col·locació 

personalitzada de les teules en funció de la posició dels suports. 

Per altre part, si es realitzés la instal·lació d’aquest conjunt de mòduls fotovoltaics, en 

cas que es decidís aportar l’energia a una bateria pròpia, donades les baixes emissions 

obtingudes mitjançant les dues primeres millores (substitució de la caldera i canvi de 

vidres), el canvi que es produiria a través d’aquesta tercera proposta seria molt menys 

rellevant. 

En cas que es decidís utilitzar l’energia obtinguda dels mòduls fotovoltaics per ser 

injectada a la xarxa, donats els canvis legislatius introduïts per l’actual govern central, 

l’aportació d’aquesta energia seria posteriorment cobrada per part d’Endesa amb un 

pobre retorn cap a l’usuari. 

És per aquest conjunt de raons, que es decideix prescindir de la instal·lació dels mòduls 

fotovoltaics en l’edifici objecte. 
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6.4 Anàlisi econòmic de les propostes 

Un cop analitzades les mesures a implementar, es desenvolupa l’anàlisi econòmic 

d’elles. 

Primerament, el programa CE3X demana la factura de cadascun dels combustibles 

utilitzats, en el cas de l’edifici objecte, únicament serà el gasoil. Així doncs, 

s’introdueixen els litres consumits de gasoil anualment i el factor de conversió del 

combustible. 

Per al càlcul dels litres de gasoil, no s’ha disposat de les corresponents factures, ja que 

no ha sigut possible el contacte amb els actuals usuaris de l’edifici. Com a 

conseqüència d’aquest fet, s’ha realitzat una estimació per poder arribar a un valor 

similar. 

El càlcul dut a terme ha estat el  següent: 

Primerament s’han calculat els valors de demanda de calefacció i ACS: 

 Demanda de calefacció: 

        
        

   
  
       

   
           

 

   
   

    

   
      

   

   
 

 Demanda d’ACS: 

                                                
 

   
   

    

   
  

    

    
 (       )

        
   

   
 

A partir d’aquests nombres s’obtenen els litres de gasoil necessaris de la següent 

forma: 

 Litres de gasoil per calefacció: 

      
     

      
 

     
   
   

    
   
 
     

          

 Litres de gasoil per ACS: 
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Així doncs, el volum total necessari de gasoil anual (en el cas actual d’ús de l’edifici 

com a segona residència) és de 1041,49L. Aquest és el valor introduït en la casella de 

consum anual. 

Pel que fa als tants per cent de demandes satisfetes, utilitzant els valors obtinguts 

anteriorment, s’obtenen un 8,05% per a l’ACS i un 91,95% de calefacció. 

Per tant, la definició de la factura energètica quedarà de la següent manera: 

Un cop s’han introduït aquests valors, es passa a realitzar la valoració econòmica de les 

mesures de millora proposades.  

Senzillament s’han de incorporar els costos de tals mesures i la seva vida útil, les quals 

per a caldera de biomassa és de 18 anys i pels vidres (tant els instal·lats a la façana Sud 

com a les altres orientacions) és de 25 anys. 

 

Fig.  6.31 Costos associats a les mesures de millora 

Fig.  6.30 Imatge de l'ompliment dels consums en el programa CE3X 
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A partir d’aquest punt, només queda calcular els resultats finals de l’anàlisi econòmic 

de les mesures proposades, els quals són els següents: 

Com es pot observar hi han dos tipus d’anàlisi, per una banda l’Análisis facturas  el 

qual fa el càlcul utilitzant les dades energètiques introduïdes en la factura del 

combustible utilitzat, i per altre banda, l’Análisis teórico obtingut a partir dels resultats 

del programa. 

A partir d’aquest informació, es considera com a més fidedigne a la realitat l’anàlisi 

amb les factures, tot i això al haver realitzat una estimació d’elles, aquest no 

s’adaptarà de forma completa al cas real. 

Pel que fa als anys d’amortització simple per recuperar la inversió inicial feta a partir 

de les mesures introduïdes, s’obté un valor d’uns 33 anys, el qual es considera elevat 

però raonable degut als elevats preus de les mesures proposades (principalment el 

canvi de les finestres).  

En quant al valor actual net (VAN) obtingut d’aquest anàlisi, és de 3325,8 € el qual 

estima el valor actual dels desemborsaments i dels ingressos en euros, actualitzant-los 

al moment inicial i aplicant un tipus de descompte en funció del risc que implica el 

projecte. 

És obvi que les mesures proposades no són econòmiques i impliquen en el cas més 

pessimista considerables períodes de retorn de la inversió (sobretot per la substitució 

de les finestres), tot i això l’objectiu principal del projecte era disminuir al màxim les 

emissions de CO2. 

 

Fig.  6.32 Resultats de l'anàlisi econòmic 
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7. Planificació temporal i econòmica 

7.1 Planificació temporal 

Per dur a terme la planificació de les activitats del projecte es farà ús del diagrama de 

Gantt. Es tracta d’un diagrama de reconeguda ajuda per realitzar aquest tipus 

d’exercicis. En la taula 7.1 es mostren les diferents activitats a executar, la data 

d’iniciació i finalització, la duració, i per últim, si l’activitat se la considera crítica o no. 

Una activitat se la considera crítica quan no es poden canviar els seus instants d’inici i 

finalització sense modificar la duració total del projecte. La unió de totes les activitats 

crítiques constitueix el camí crític. La duració total del projecte és de 115 dies. 

Activitats Inici Final Duració Activitat crítica 

(A) Cerca 

informació 

patologies 

29/02/16 6/03/16 7 dies No 

(B) Estudi 

patològic 
7/03/16 29/03/16 22 dies Sí 

(C) 

Aprenentatge 

CE3X 

14/03/16 18/04/16 35 dies Sí 

(D) Cerca 

informació obra 
30/03/16 8/04/16 10 dies No 

(E) Estudi 

execució obra 
9/04/16 25/04/16 17 dies Sí 

(F) Realització 

certificat 

energètic 

28/03/16 6/05/16 40 dies Sí 

(G) Propostes de 

millora 
7/05/16 15/05/16 9 dies Sí 

(H) Redacció de 7/03/16 20/05/16 75 dies Sí 
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la memòria (1) 

(I) Optimització 

de les propostes 

inicials 

16/05/16 1/06/16 18 dies Sí 

(J) Redacció de 

la memòria (2) 
1/06/16 22/06/16 22 dies  Sí 

 

Taula 7.1 Llista d'activitats del projecte 

En la figura 7.1 s’ubica la representació del diagrama de Gantt prenent totes les 

activitats mencionades en la taula anterior. 

Fig.  7.1 Diagrama de Gantt del projecte 
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Com es pot observar en el diagrama (Fig. 7.1), les activitats que han ocupat un major 

espai de temps han sigut l’aprenentatge del software CE3X (activitat C), la realització 

del certificat energètic (activitat F) i la redacció de la memòria (1) (activitat H).  

L’activitat F ha ocupat un temps t’han prolongat degut a les variacions que s’han anat 

introduint respecte determinats paràmetres que inicialment s’havien definit de forma 

estimada (per exemple els vidres).  

Tot i que en quant a durada no està entre les predominants, la redacció de la memòria 

(2) (activitat J), ha sigut una de les més transcendents pel projecte degut a les 

modificacions que s’han realitzat de les propostes de millora plantejades inicialment 

amb l’activitat G. 

 

7.2 Planificació econòmica 

El càlcul del pressupost del projecte s’ha realitzat en base a 3 partides: enginyeria, 

consum elèctric i amortització. No hi han hagut costos relacionats amb compra de 

llicències de softwares utilitzats durant el projecte, ja que el programa CE3X és una 

eina de certificació energètica gratuïta. 

La partida d’enginyeria representa els honoraris que reben els dos enginyers per la 

realització del projecte i la despesa en documentació necessària per dur-lo a terme. Els 

honoraris fixats per a un enginyer júnior són de 15€/h durant mitja jornada, és a dir 

4h/dia, que multiplicat pels 115 dies de duració del projecte, resulta una duració 

remunerada de 460h. 

Per comptabilitzar la despesa associada al consum energètic dels dos ordinadors 

portàtils utilitzats, s’ha tingut en compte la potència màxima que marca el 

transformador, de 90 W. Per altre banda, s’ha considerat al llarg de tota la duració del 

projecte un preu de la llum de 0,15 kW/h.  

Per últim, pel càlcul de l’amortització dels dos ordinadors portàtils, s’ha pres una vida 

útil de 5 anys i un percentatge de pèrdua de valor anual del 26%, tenint en compte 

només l’ús durant la realització del projecte. 
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Sumant totes les partides considerades, el cost total del projecte és de 18.607,64 €. En 

la taula 7.2 es mostra el pressupost desglossat en partides i en la figura 7.2 el diagrama 

tipus pastís del pressupost del projecte. 

Enginyeria 

Concepte Preu/hora Temps invertit Total 

Honoraris* 15€/h 460h 13.800,00 € 

Documentació  50,00 € 

Total (1)  13.850,00 €  

Consum 

elèctric 

Concepte Potència 
Temps 

invertit 

Preu 

unitari 
Total 

Honoraris* 0,09 kW 460h 0,15€/kWh 12,42 € 

Total (2)  12,42 € 

 

Costos totals 

Concepte  Total 

Cost total 

(4) 
(1) + (2) 13.862,42 € 

Imprevistos 

(5) 
10% de (4) 1.386,24 € 

Total abans 

d’impostos 

(6) 

(4) + (5) 15.248,66 €  

I.V.A (7) 21% de (6) 3.202,22 € 

Total 

després 

d’impostos 

(8) 

(6) + (7) 18.450,88 €  

Amortització 

Concepte 
Preu 

adquisició* 

Coeficient 

d’amortització 

Percentatge 

d’ús** 
Total 

Honoraris 1.809 € 0,26 33,33% 156,76 € 

Total (9)  156,76 € 
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Cost total del 

projecte 
(8) + (9) 18.607,64 € 

* Valors duplicats (en el cas dels ordinadors, preus sumats) pel fet de ser dos enginyers realitzant el projecte 

** Percentatge d’ús anual, on 100% equival a 12 mesos 

Taula 7.2 Pressupost desglossat en partides del projecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,43% 

0,07% 

7,45% 

17,21% 

0,84% 

Enginyeria

Consum elèctric

Imprevistos

Impostos

Amortització

Fig.  7.2 Gràfic desglossat dels costos del projecte 
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8. Estudi d’Impacte Ambiental 

Degut a la naturalesa del projecte, no es considera necessària la realització d’un Estudi 

d’Impacte Ambiental ja que l’estudi realitzat s’ha portat a terme íntegrament amb 

l’ajuda de suport informàtic. Aquest projecte no contempla les fases d’adquisició i 

instal·lació de les millores de caldera i finestres, per tant l’únic quantificable com a 

impacte ambiental és l’energia elèctrica gastada pels dispositius informàtics que 

pràcticament no es podria catalogar “d’impacte”.  

Per altra banda, el que sí te com a objectiu aquest estudi és el de proporcionar les vies 

d’actuació per tal que una vivenda redueixi considerablement el seu impacte 

ambiental. És a dir, la finalitat d’aquest projecte és proveir de les eines per reduir 

l’impacte sense executar-les. 

Per tal de quantificar la reducció de l’impacte ambiental de l’habitatge s’observa que 

s’ha produït una reducció en les emissions de pràcticament un 95% en les de calefacció 

i ACS i en la de refrigeració d’un 56%. 

Així doncs, la part d’execució posterior al projecte tindria a veure amb l’impacte 

ambiental i afectaria de manera molt positiva sobre el mateix. 
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Conclusions  

Amb la realització d’aquest projecte s’han aconseguit superar de forma satisfactòria 

els objectius plantejats inicialment. Primer de tot, s’ha assolit l’objectiu principal que 

consistia en reduir al màxim les emissions de CO2 produïdes en l’habitatge estudiat, 

aconseguint així una qualificació final (A amb 4 kg CO2/m2) molt més favorable que 

l’inicial (E amb 54 kg CO2/m2). 

La obtenció d’aquest resultat s’ha produït gràcies a l’aplicació de les dues millores 

explicades anteriorment: la substitució de la caldera de gasoil per una de biomassa i el 

canvi de les finestres actuals per unes amb millors propietats. 

Per una banda, la incorporació de la caldera de biomassa ha permès disminuir tant les 

emissions associades a l’ús de calefacció (en un 94,9%) com al d’ACS (en un 94,5%). Tot 

i això, restaven per millorar els valors relacionats amb la demanda i les emissions de 

refrigeració. 

Per poder progressar en aquest sentit, es va proposar substituir les finestres actuals 

(amb males prestacions) per uns de molt més aïllants i amb factor solar baix (en la 

majoria) amb la finalitat de proporcionar un millor confort tèrmic a l’estiu sense la 

necessitat de disposar d’un aparell de refrigeració. Amb l’aplicació d’aquest canvi, s’ha 

produït una millora d’un 55,9% en la demanda de refrigeració.   

Posteriorment, es van proposar mesures a nivell d’aïllament de l’habitatge (analitzant 

la incorporació d’aïllaments externs, interns, de cobertes i de terres). Totes elles en 

comparació amb la substitució dels vidres, implicaven uns canvis molt reduïts en quant 

a demanda i emissions de refrigeració. Es van descartar principalment per aquesta 

baixa contribució en l’estalvi de la demanda de refrigeració 

A partir d’aquest punt es van plantejar altres opcions per millorar més l’eficiència 

energètica de l’habitatge. Inicialment es va considerar l’opció d’incorporar plaques 

solars tèrmiques, les quals van ser ràpidament descartades per la poca contribució que 

farien al sistema d’ACS controlat per la caldera de biomassa. 
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Més endavant, es va proposar la hipòtesis d’instal·lar en la part de la coberta orientada 

a Sud, mòduls fotovoltaics que permetessin contribuir a un major emmagatzematge 

energètic. Tot i això, donades les complicacions que implicaria la seva instal·lació 

(col·locació d’una nova capa d’impermeabilització), el cost econòmic que suposaria tals 

accions i el baix retorn econòmic que se’n deduiria, es va decidir descartar tal opció. 

Per altra banda, la realització d’aquest treball ha permès configurar una millor entesa a 

nivell patològic i d’execució d’obra. L’estudi de les patologies constructives realitzat 

inicialment mostrava quin era l’estat general de l’habitatge i permetia entendre de 

forma més consistent el perquè de les accions dutes a terme durant el procés de 

rehabilitació. Pel que fa a l’estudi de l’obra realitzada ha sigut un camp d’estudi nou, i 

per tant ha permès adquirir nous conceptes sobre les fonamentacions, l’estructura, els 

forjats o la coberta de l’habitatge. Tan un estudi com l’altre han facilitat realitzar d’una 

forma molt més precisa la certificació energètica de l’edifici objecte. 

Per últim, un altre aspecte a tenir en compte ha sigut l’aprenentatge d’una nova eina 

informàtica com el programa CE3X, la qual ha permès de forma intuïtiva i clara 

elaborar el certificat energètic de l’habitatge donant un punt de vista realista i pràctic 

al projecte. 
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